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Sammanfattning 

Begreppet produktplacering har vuxit i popularitet och användning senaste åren. 
Konsumenternas resistans mot reklam tycks ha bidragit till att företag tenderar att dölja sitt 
kommersiella budskap för att nå sina målgrupper. Med Internets uppkomst och snabba 
utveckling har det blivit möjligt att skapa dold reklam i online miljö. Oftast handlar det om en 
integrerad dold reklam och underhållning som sprids vidare till andra internetanvändare. 
Frågan är om internetanvändare är medvetna om denna utveckling? Hur känner de när de får 
veta att videon de har sett innehåller dold reklam? Är denna metod etiskt försvarbar i deras 
ögon? 
 
Syftet med denna studie är att undersöka attityder mot produktplacering i en specifik media 
dvs. i online video på Youtube. Vidare är det av intresse att fånga det etiska resonemanget 
som förs vid ämnets diskussion. 
 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod och grundas på semi-strukturerade intervjuer med 
personer kopplade till ämnet. Uppsatsen har vidare följt ett abduktivt arbetssätt. 
 
Visserligen fanns det skiljaktiga attityder mot undersökningsfenomen. I det stora visar 
deltagarna i denna studie neutrala och till en viss del negativa förhållningssätt mot 
produktplacering i onlinevideo på Youtube. Deltagarna anser att denna metod är oetisk då de 
känner sig lurade. Vidare framgår det av studien att deltagarna visar acceptans för företagens 
agerande om videon genererar känslor. Ytterligare faktorer som tidigare positiva erfarenhet av 
produkter eller företag kan enligt deltagarna också påverka deras attityd på ett positivt sätt. 
Detta tyder på att den känslomässiga komponenten i vissa fall kan underminera deltagarnas 
tidigare etiska inställning. I övrigt så efterfrågar deltagarna öppenhet och ärlighet hos 
företagen i deras marknadsföring. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Reklam har blivit en del av konsumenternas vardag. Man exponeras för ca 3000 
reklambudskap dagligen. (Kirby et al, 2006) Idag är det allt vanligare att man som tittare eller 
lyssnare försöker undvika reklam. 65% av befolkningen anser att de blir konstant 
bombarderade av för mycket marknadsföring (Kirby et al, 2006) och 70 % anser att reklam är 
cynisk och osann. (Kwok Wai-yee at el, 2010) Därför har konsumenter blivit skeptiska mot 
reklam (Kwok Wai-yee at el, 2010) och utvecklat ett så kallat mentalt filter mot reklam, ett 
”advertising schema” som aktiveras så fort man stöter på en reklamannons. (Dahlén et al, 
2007, s34) Brytting (2005) nämner att i t ex USA kallas en generation född på 1960-talet för 
den cyniska generationen tack vare dess förmåga att se igenom alla försök till manipulation 
och därmed blivit resistenta mot reklamens lockelsemeddelande. Man undviker reklam genom 
att zappa mellan kanalerna dvs. snabbt byta till en annan kanal vid reklamavbrott eller 
medvetet välja reklamfria kanaler eller använda teknik som tillåter en att snabbspola förbi 
reklaminslagen. Blythes studie visar att sju av tio tv-tittare använder sig av tekniken med att 
zappa mellan kanaler. (Blythe, 2006) 
 
Annonser som finns i tidningar brukar man filtrera bort oavsett om man läser en tidning 
online eller på papper. Tiderna för ett traditionellt 30 sekunders reklaminslag är förbi. (Lehu 
2007; Kaikati & Kaikati, 2004) Det ska vara något extra speciellt för att fånga läsarens 
uppmärksamhet. Eftersom konsumenterna blir allt mer otåliga och skeptiska mot traditionella 
reklaminslag är industrin för marknadskommunikation intresserad i att genom nya 
marknadsföringskanaler som t ex Internet hitta nya alternativa former av marknadsföring. 
 
Produktplacering är ett sätt att dölja reklambudskap genom att väva in produkter i olika media 
i marknadsföringssyfte. Ursprungligen kommer produktplacering från Hollywood-filmer på 
1920-talet. Främst var det tillverkare av tobak, drycker och bilar som var intresserade att 
placera sina produkter i filmer. Till en början skedde detta genom att produkttillverkaren 
skänkte bort produkten som utbyte mot att den exponerades i filmen. (Hackley et al, 2008) År 
1982 rapporterades det att Reese`s choklad ökade sin försäljning med 65 % som följd av en 
lyckad placering av produkten i film E.T. (Hudson & Hudson, 2006) Sedan dess har 
produktplacering som marknadsföringsmetod varit känd länge men användes framför allt i 
filmer. Produktplacering har visat sig vara effektivt och har spridit sig successivt från filmer 
till andra medier t ex radio, böcker och musik.  (Hackley et al, 2008) 
 
Internet skapar nya alternativa former av produktplacering i bland annat sociala media. 
(Kaikati & Kaikati, 2004) Enligt uppgifter från www.internetstatistik.se är 91 % av Sveriges 
befolkning dagliga Internetanvändare. (http://www.internetstatistik.se/content/875-
nyckeltal3.html) Den största fördelen med Internet är att det möjliggör globala sändningar. 
(Lehu, 2007) Marknadsförare har upptäckt att Internet är ett utmärkt interaktivt medium för 
att främja varor och tjänster. Enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik består reklam på 
Internet år 2009 av 17,6 % av mediaköpet (en ökning på 2.5 % -enheter sedan 2008) medan 
reklam på TV består av 15,5 % (en ökning på 0.2 % -enheter sedan 2008). (http://www.irm-
media.se/medieutrymmeskakan.aspx) 
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Internets egenskaper som t ex snabbhet, tillgänglighet, kostnadseffektivitet samt utrymme för 
interaktivitet och direkt kontakt kan förklara varför Internet inte bara anses som en populär 
marknadsföringskanal utan under lågkonjunktur har visat sig vara mindre känslig i jämförelse 
med andra media.  
 
Detta lockar företagare att i större utveckling använda Internet som ett konkurrensmässigt 
verktyg för marknadsföring. Under senaste åren har reklambyråer börjat aktivt profilera sig 
inom detta område. (Hudson & Hudson, 2006) 
 

1.2 Problemdiskussion och tidigare forskning 

1.2.1 Vad är produktplacering egentligen? 

 
James Karrh (1998, s 33) definierar produktplacering som  
 

“…the paid inclusion of branded products or brand identifiers through audio and/or visual 
means, within mass media programming.” 

 
Hackley et al (2008, s110) har en modernare definition av produktplacering 
 
”The practice of placing brands in the scene or script of mediated news and entertainment, is 
also sometimes referred to as brand placement or even entertainment marketing because it 
has migrated from movies to TV and radio programming, computer games, books, popular 

songs and stage plays.” 
 
Begreppen produktplacering och varumärkesplacering används omväxlande i dagens studier. 
(Balasubramanian et al, 2006) Därför kommer de i fortsättningen användas i uppsatsen på 
samma sätt.  
Produktplacering är vanligt idag internationellt i alla genrer av medierad underhållning. 
(Hackley et al, 2008)   
 

1.2.2 Olika typer av produktplacering 

 

Enligt Lehu (2007) finns det fyra olika sorters produktplacering: classic, corporate, evocative, 
stealth placering.  
 
Classic produktplacering är mest förekommande och handlar om att få produkten/varumärke 
att synas. Det föreligger viss risk att produkten inte fångar tittarnas uppmärksamhet speciellt 
om det förekommer flera placeringar av andra produkter och den blir förbisedd. I corporate 
produktplacering brukar varumärke i form av tecken eller logotyp användas istället för själva 
produkten. Detta ställer krav på att varumärket bör vara väletablerat så att det finns möjlighet 
för tittarna att inte bara känna igen varumärket utan också koppla det till en viss produkt. 
Ibland kan det även gynna andra produkter av samma varumärke. Fördelarna med corporate 
produktplacering är flera. Det är lättare att placera logotypen än produkten. Varumärke till 
skillnad mot enstaka produkter har en längre livslängd. I evocative produktplacering är det 
produktens utmärkande karakteristiska drag så som form eller färg som avgör om tittare 
känner igen produkten och kan koppla det till varumärket. Långt ifrån alla produkter eller 
varumärken lämpar sig för att använda sig av denna typ av produktplacering. En lyckad 
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produktplacering beror på en grad av differentiering av denna produkt eller varumärke i 
jämförelse med liknande produkter. Risken är dock stor att produkten inte blir upptäckt 
speciellt om tittaren inte är väl bekant med varumärke. Stealth produktplacering handlar om 
att integrera och anpassa produkten/varumärket till handlig eller omgivning på ett mest diskret 
sätt. Den typen av produktplacering är svårast att identifiera för tittare på grund av att det ger 
en trovärdigare bild. Detta kan dock vara den största nackdelen eftersom risken är störst i 
stealth produktplaceringen att placerad produkt eller placerat varumärke passerar helt o hållet 
utan att bli sedda. (Lehu, 2007) 
 
1.2.3 Youtube 
 

Att titta video online är en väldigt omfattande företeelse. Författare uppger att t ex 
Internetanvändare i USA tittade på fler än 25 miljarder online videos i augusti 2009. 
(Southgate et al, 2010) Enligt Microsofts egen hemsida anges det för närvarande att det är ca 
72 % av nätsurfarna i Europa, vilket motsvarar 144 miljoner människor som tittar på video 
online. (http://advertising.microsoft.com/sverige/videoannonsering-online)  
 
Youtube är en populär webbplats för underhållning, nöje och i vissa fall utbildning som 
grundades i februari 2005 av Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Youtube) Youtube är ett bra sätt att förmedla text, bild och ljud 
till en bred publik. Den erbjuder möjlighet att utan kostnad skapa ett konto för att ladda upp 
videoklipp upp till 2 GB i storlek. Hemsidans slogan ”Broadcast yourself” innebär att man 
med hjälp av hemsidan kan visa upp den uppladdade videon helt gratis. Med andra ord kan 
vem som helst lägga upp film, titta på film, kommentera och betygsätta den. Idag har Youtube 
passerat gränsen för 100 miljoner visade videoklippsvisningar om dagen och fortsätter att 
växa. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Youtube) 
 
Clapperton (2009) noterar att i början besöktes Youtube av yngre Internetanvändare men med 
tiden har Youtube lockat till sig en betydligt bredare publik. Det uppskattas att bara på 
Youtube läggs det upp till 65 000 videos (av professionell och hemmagjord art) dagligen. 
Trafiken på Youtube motsvarar 75 miljarder e-mail på en dag. (Clark et al, 2007) 
 
Det är en av anledningarna till varför företags intresse för Youtube som en geografiskt och 
åldersmässigt gränslös marknadsföringskanal ökar. Ett Youtube videoklipp kan förmedlas 
mellan användare på flera sätt; med word-of-mouth, e-post, online artiklar, länkar och 
bloggar, Facebook och Twitter. (Southgate et al, 2010) Nu finns det möjlighet att titta på 
Youtube i mobiltelefonen. Förutom att det är billigt och lätt att göra en video har video en stor 
fördel; nämligen trovärdighet eftersom bildmeddelanden uppfattas mer trovärdiga än t ex 
textmeddelanden, därför blir video ett perfekt sätt att föra berättelse och under tiden samspela 
emotionellt med mottagaren. (Clark et al, 2007) Som svar på företags intresse har Youtubes 
ägare Google släppt en PDF-guide "Youtube: Best Practices för B2B Marknadsförare" med 
förslag om hur man skapar intressant innehåll, lägger till taggar och länkar till video, och med 
hjälp av Youtube Insict, göra en videoanalys. (Bannan, 2010)  
 

1.2.4 Produktplacering, underhållning och viral marknadsföring 

 
Under senaste decennierna har nöjesindustrins popularitet bidragit till att det skapades ett nytt 
område; en så kallad ”branded entertainment” där underhållning integreras med reklam och 
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vidare distribueras och konsumeras via olika mediekanaler. (Hudson & Hudson, 2006) Se 
figur 1 
 

 

Figur 1 (Hudson & Hudson, 2006) 

Branded entertainment och produktplacering har enligt författarna en gemensam nämnare; 
integration. Dock är produkten eller varumärket mer aktivt integrerat i berättelse eller 
handling av vald media till exempel program, film, sång, spel och inte minst webbsidor. 
(Hudson & Hudson, 2006) Placeringar kan vara väldigt komplexa i sin natur samt varierade 
vad gäller omfattning inklusive böcker, dataspel, Internet och alla underhållande och 
kommunikativa former. (Lehu, 2007) Youtube är inget undantag.  En hel del exempel visar att 
underhållning och varumärke management agerar ömsesidigt beroende där placering är 
inbäddad i den kreativa underhållningen. Erfarenhet visar att de bästa produktplaceringarna är 
de som är en del av berättelsen. (Lehu, 2007) BMW`s korta online filmer som var 
producerade för Internet och visades bland annat på Youtube presenterar olika BMW bilar 
med accent på deras prestanda och framstår snarare som attraktiva än störande reklam. 
(Hudson & Hudson, 2006) Dessa korta filmer visades över 100 miljoner gånger. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Branded_entertainment) Målet var att så fort som möjligt skapa 
en buzz effekt och generera trafik på webbsidan. (Lehu, 2007 ) 
 
Buzz marknadsföring ibland kallad för word-of-mouth marknadsföring är en teknik som 
försöker generera konversationer om produkten/tjänsten mellan och med nuvarande och 
potentiella kunder (Milne et al et al, 2009) samt få medier att tala om dessa produkter/tjänster. 
(Kirby et al, 2006)  
 
Med introduktion av online media fortsatte utveckling av word-of-mouth marknadsföring. Det 
gjorde det möjligt för företag att interagera med sina potentiella kunder. (Dobele et al, 2007) 
Viral marknadsföring precis som buzz marketing är nära relaterat till word-of-mouth men 
kallas oftare för ”word of mouse” (Goldenburg et al, 2001) eftersom spridningen sker i online 
miljö. (Kaikati & Kaikati, 2004) Det kan jämföras med virus där information om företaget, 
produkten eller varumärket sprids till potentiella köpare som i sin tur skickar det vidare till 
andra och därmed på ett kort tid bildar ett stort nätverk. (Dobele et al, 2007) Viral 
marknadsföring har två mål att som en följd av mottaget meddelande uppmuntra mottagare att 
köpa varumärket eller produkten som marknadsförs och att uppmuntra mottagaren skicka 
vidare det budskapet till andra. (Dobele et al, 2007) 
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Det påstås att viral marknadsföring är relativ billig och snabb (Kaikati & Kaikati, 2004; 
Woerndl et al, 2008), den kan öka försäljningen, minska marknadsföringskostnader och 
framför allt nå en kundkrets som är irriterade på traditionell reklam. Det kan involvera folk 
som känner varandra och även de som man inte känner. En lyckad viral marknadsföring bildar 
en känslomässig koppling mellan reklam och mottagare och fångar mottagarens fantasi på ett 
unikt och oförglömligt sätt. (Dobele et al, 2005) Reklamkampanjen bör innehålla antigen 
intriger, passion, humor, vara unik eller väcka intresse. Sex primära känslor: överraskning, 
rädsla, sorg, glädje, avsky, ilska påverkar konsumenternas beslut att överföra ett viralt 
marknadsföringsmeddelande. Fenomenet socialt utbyte av känslor ligger till grund för 
framgång av en viral kampanj. (Dobele et al, 2007) Ett exempel är virala online kampanjen 
”Subservent Chicken” som marknadsförde Burger King`s nya kycklingsandwich. Kampanjen 
med slogan ”Have It Your Way” tillät Internetanvändare att genom att skriva ett kommando 
få en skådespelare utklädd i kycklingdress att utföra det. ”Subservent Chicken” blev en succé 
och samtidigt som det rapporterades att försäljning av de nya kycklingsandwicharna ökade 
med 9 % under tiden reklamen pågick. (Golan et al, 2006) 
 
Viral videoexponering kan vara av stort potentiellt värde för marknadsförare. Virala visningar 
är en effektiv "fri" reklam. Utöver detta ger en visning online möjligheter till djupare 
varumärkesengagemang, eftersom tittarna tittar på annonsen av egen fri vilja. Online 
placering förstärker interaktion genom möjligheten att spela upp annonsen, betygsätta den, 
lägga till en kommentar eller sända den vidare till en annan för att fortsätta den virala cykeln. 
(Southgate et al, 2010) Dock ska man inte överskatta denna metod eftersom viral 
marknadsföring har en okontrollerad natur (Woerndl et al, 2008) samt att det föreligger risk 
att viral kampanj trots sitt mål kan förvandlas till negativt word-of-mouth med dess följande 
konsekvenser. (Dobele et al, 2005; Dobele et al, 2007; Woerndl et al, 2008)  
 
YouTube har varit i centrum av tillväxten inom viral video under senare år. (Southgate et al, 
2010; Woerndl et al, 2008) Sociala media anses fortfarande som ett medium för underhållning 
och ska inte förknippas med kommersiella budskap. (Hudson & Hudson, 2006) Tittarnas 
försvar gentemot reklambudskap försvagas och de blir mer mottagliga för de budskap som 
klippet innehåller. (Ming-tiem et al, 2007) Därför är Youtube ett passande forum för att 
använda produktplacering i onlinevideo utan att de framstår som reklam. På så sätt kan 
företag kombinera underhållning och marknadsföring av varor/tjänster samt utnyttjar olika 
element av buzz och viral marknadsföring och de effekter som de medför. 
 
Ett typiskt exempel är fyra Youtubes videos (fransk, japansk och två amerikanska) gjorda av 
företaget Cardo Systems i syfte att marknadsföra deras produkt Bluetooth headseat. 
(http://www.youtube.com/watch?v=KsoVEeJg3TY) Ett antal ungdomar sitter i en ring och 
försöker få fart på poppningsprocessen på ej redan poppade popcorn liggandes på bordet med 
hjälp av mobiltelefoner som placeras kring popcornen. Ingenting i filmerna avslöjade varken 
det kommersiella budskapet eller avsändaren. Bara första veckan efter lanseringen fick 
filmerna över en miljon visningar. Det spred sig snabbt och väckte uppmärksamhet och heta 
debatter på online forum, bloggar och även i TV. Det tog lång tid innan företaget erkände att 
tricket i filmen med popcorn var fejkat samt att videon var gjord i reklamsyfte. 
(http://www.wired.com/underwire/2008/06/cellphones-cant/) 
 
Kaikati & Kaikati, 2004 kopplar ihop viral marknadsföring med en dold 
marknadsföringsmetod. Hotmails marknadsföringsstrategi av en gratis e-mail som följde med 
varje e-mail man skickade med en uppmuntring att skapa en egen gratis e-mail box på 
Hotmail var en av första virala marknadsförings kampanj.  Kaikati & Kaikati, 2004 diskuterar 



 10 

både begrepp viral marknadsföring och produktplacering som en del av stealth marketing var 
syfte är att skapa och sprida ”buzz” på ett smygande sätt. Nyckel till framgång av denna 
metod ligger i att med hjälp av icke traditionella marknadsföringskanaler sprida information 
om en produkt/varumärke eller tjänst på så sätt att konsumenter inte noterar att de blev utsatta 
för reklam och därmed tro att de har upptäckt den själva. Motsatsförhållande mellan effekten 
av personliga rekommendationer kontra de skeptiska reaktioner som företagens 
marknadsföringsåtgärder medför ledde till att buzz marknadsföring förvandlas till stealth 
marknadsföring där annonsörer marknadsför sina produkter samtidigt som den döljer sina 
identiteter. (Sprague et al, 2010; Sprott, 2008) 
Sprott (2008) anser att stealth precis som viral, buzz, marknadsföring kan klassificeras som 
några av otaliga former eller kombinationer av ”covert marketing techniques”. Marie Digby 
en ung sångerska och gitarrist blev ganska känd som en följd av hennes egna MySpace-sida 
och YouTube. Många av hennes videos med låtar har setts mer än 2,3 miljoner gånger på 
YouTube. Digby's online popularitet ledde 2007 till ett skivkontrakt med Hollywood Record 
enligt ett pressmeddelande från Walt Disney`s bolag Hollywood Records. Dock var faktum att 
Digby hade redan 2005 undertecknat kontrakt med Hollywood Records som hade hjälpt 
henne att bland annat utforma sin Internetstrategi, rådgjort med henne på den typ av låtar som 
hon la ut online inte var avslöjat. Denna typ av stealth marknadsföring visar att identiteter lätt 
kan döljas eller förtäckas på Internet. (Sprague et al, 2010) 
 
Företag som engagerar sig med dold marknadsföringstaktik behöver inte nödvändigtvis 
medvetet lura konsumenter men faktum är att konsumenter inte vet om bakomliggande 
kommersiella budskap innebär en dold eller en kombination av dold och hemlig 
marknadsföring samt väcker oro. (Sprott, 2008; Milne et al, 2009) Milne et al (2009) drar 
paralleller mellan covert marketing och produktplacering som med dagens online sociala och 
kommunikativa förbindelser har utvecklats och blivit komplexa.  
 
En förvånande och till viss del förvirrande mängd av definitioner av ovan beskrivna begrepp 
av viral, buzz, stealth, word-of-mouse mm marketing som i sin kärna har mycket gemensamt 
tyder på att dessa metoder är relativt nya och framväxande. Tillämpningsområdet av denna 
studie är dock begränsat till viral video marknadsföring där huvudfokus ligger på praktisering 
av produktplacering i viral video något som i denna uppsats kan vidare även kallas för dold 
viral marknadsföring.  
 

1.2.5 Generellt om attityder mot produktplacering 

 

Reklam är allmänt erkänt som en form av övertalning, en sorts manipulations åtgärd skapad 
med syfte att skapa aktiviteter hos andra. (Schmoll et al, 2006) Som det har nämnts tidigare 
råder det allmän skepsis och ogillande mot reklam. Hur är det med produktplaceringen? 
Tidigare forskning har visat att konsumenter har en relativt positiv syn på produktplacering. 
(Schmoll et al 2006; Gupta et al, 2000; Sung et al, 2009) Produkt- och varumärkesplaceringar 
hjälper att berika handling, tema och karaktärer (Russell, 2002) samt reflektera trovärdighet 
och realism för att tittarna i verkliga livet är omringade av varumärket (Karrh, 1998; Sung et 
al, 2009; Russell, 2002), eller helt enkelt mindre störande än traditionell reklam (Schmoll et 
al, 2006). Det finns förmodligen en exponeringsnivå vid vilken produktplaceringar är så 
frekventa och uppenbara att det blir påträngande och irriterande, vilket leder till en negativ 
effekt. (Sawyer, 2006) 
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Attityden till produktplacering kan enligt vissa forskare i sin tur påverka konsumenternas 
köpbeslut och attityd till produkt/varumärke. (Gupta et al, 2000; Mei-Ling, 2007) Medan 
andra forskare påstår att det inte finns något samband mellan produktplaceringar och 
självrapporterade köpbeteenden. (Schmoll et al, 2006) Även om personen har varit exponerad 
för produktplacering och kommer ihåg produkten eller varumärket är det fortfarande han som 
bestämmer om han gillar produkten/varumärket och om han kommer att köpa det. (Lehu, 
2007) 
 
Skillnader i resultat om konsumenternas attityder mot produktplacering observeras i 
demografiska och krosskulturella studier beroende på kön, ålder, utbildning. En del studier 
visar att unga konsumenter och/eller studerande är mer toleranta till denna 
marknadsföringsmetod. (De Gregorio et al, 2010; Sung et al, 2009) Resultat varierar också 
beroende på geografiskt område. Dilemma kan uppstå när man skapar en film med 
produktplacering som sprids internationellt och multikulturellt via nätet, med tanke på 
skillnader i attityder hos personer som kan uppfatta filmen och dess budskap olika. Skillnader 
i attityder kan föreligga beroende om personen är en användare eller en icke användare av 
placerad produkt (Tsai et al, 2007) eller media. (Schmoll et al, 2006) 
 
1.2.6 Den etiska dimensionen 
 

Tidigare forskning inom detta område visar en mängd undersökningar om konsumenternas 
uppfattningar om den etiska problematiken kring produktplacering. I det stora hela föreligger 
det en viss allmän acceptans bland konsumenterna om produktplacering. (Hackley et al, 2008; 
Gupta et al, 2000) Ibland visas även uppskattning av approach i vissa fall som blev lyckade 
där man följt regeln att placerad produkt ska vara motiverad och rättfärdig i sammanhanget. 
(Lehu 2007) De flesta studier visar att respondenter har en positiv inställning mot 
produktplacering, dock med undantag för etiskt laddade produkter. Skjutvapen, tobak och 
alkoholprodukter genomgående värderas som det mest oacceptabla för placering. (Sung et al, 
2009) Placeringen av gynnsamma produkter verkar etiskt mindre stötande än av skadliga 
produkter, trots invändningar mot själva metoden. Tidigare studier sammanfattar etiska 
problem kring produktplacering som allmänna etiska frågor om praxis och särskilda farhågor 
om den särskilda produktkategorin (Gupta et al, 2000). 
 
Kritiker till produktplacering påstår att det förekommer växande praxis att på ett bedrägligt 
sätt vilseleda konsumenter till inköpsbeslut genom hemlig taktik för övertalning. Flera studier 
nämner implicita (omedvetna) och explicita (medvetna) (Balasubramanian et al, 2006) 
effekter av stimuli (till exempel kommersiellt budskap) som produktplacering medför på 
minne, igenkännande, identifikation och associationer med varumärke, varumärkesattityd och 
köpbeteende (Balasubramanian et al, 2006; Russell, 2002; Ming-tiem et al, 2007) Det råder 
dock splittrade åsikter om hur stark effekten är. Konsumenterna har rätt till kunskap om när 
dold marknadsföring sker (Fischer et al, 2008) så att deras Persuasion knowledge 
(konsumenternas försvarsmekanism mot agenter och aktiviteter på marknaden) ska aktiveras. 
(Sprott, 2008; Fischer et al, 2008) Resultat av Fischers et al (2008) studie visar att effekt av 
utlösande/aktivering av persuasion knowledge kan äventyra en reklamkampanj men dessa 
effekter dämpas beroende på metodens lämplighet och varumärkeskännedom. (Ming-tiem et 
al, 2007) Det förekommer att företag medvetet eller inte medvetet tänjer på gränserna av 
konsumenternas tillit. (Solomon, 2006)  
 

Produktplacering brukar innehålla element av olika säljfrämjandeteknik. Den bygger på ett 
kommunikationssätt som inte avslöjar dess källa, motiv och det aktuella reklambudskapet, 
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vilket gör att det är svårt att förhålla sig till fenomenet från det etiska perspektivet. (Southgate 
et al, 2010) En forskningsstudie från 2005 visar att 58 % av brittiska tv-tittare svarade att de 
kände sig undermedvetet påverkade av produktplacering och 34 % av dem fann att detta 
inflytande var oetiskt. 52 % procent höll med att produktplacering är förklädd till kommersiell 
reklam. (Schmoll et al, 2006)  
 
Hur är det med Internetanvändare? Är de medvetna om arten och omfattningen av 
produktplaceringen som förekommer i onlinevideo på Internet? Kan det upplevas kränkande 
att upptäcka att man används som en del av en marknadsföringsstrategi?  Plus att man sprider 
det vidare/smittar andra. 
 
Många konsumenter brukar påstå att de inte påverkas av reklam. Men hur gör man om man 
inte ens vet om att man är utsatt för reklam? Man förstärker immuniteten mot så kallat 
bedrägeri med insikt om fenomenet med produktplacering som en strategisk marknadsföring. 
Det råder en oenig debatt kring etiken som försvåras av att marknadsföringen, precis som 
tekniken och övriga samhället, ständigt hittar nya former. (Hackley et al, 2008) 
 

1.3 Forskningsfrågor 
 

Vad tycker konsumenterna om produktplacering i online video på Youtube?   
Hur ser de på det dolda marknadsföringsbudskapet i videos som sprids på Youtube från det 
etiska perspektivet? 
 

1.4 Studiens syfte och mål  
 

Syfte med denna uppsats är att undersöka attityder för fenomen dold reklam med fokus på 
produktplacering i video på Youtube. Jag som själv är konsument och en frekvent användare 
av Internet är intresserad att fokusera på konsumenternas perspektiv, det vill säga deras 
utsatthet, hur de uppfattar och upplever produktplacering samt eventuellt berörs av det dolda 
budskapet. Vidare är det av intresse att undersöka den etiska argumentationen som förs vid 
ämnets diskussion. 
 
 
Vetenskaplig forskning kring attityder mot produktplacering har blivit populär sedan i början 
av 1990. (Sung et al, 2010) De flesta studier är kvantitativa och handlar om att med hjälp av 
enkäter och/eller experiment mäta allmänhetens attityder mot produktplacering i traditionella 
media och dess effekter på produktattityd och konsumenternas köpbeteende. (t.ex. Schmoll et 
al 2006; Gupta et al, 2000; De Gregorio et al, 2010; Russell, 2002; Hackley et al, 2008) Men 
det är fortfarande för lite kvalitativ forskning samt forskning som fördjupar sig i ett specifikt 
område (utvald mediekanal). Denna studie kommer att främja den kvalitativa forskningen 
inom produktplacering samt tillföra nya perspektiv på den etiska debatten som denna 
marknadsföringsmetod medför.   
 
Att undersöka attityder kring dold marknadsföring är viktigt för annonsörer och företag som 
använder eller har planer på att använda denna metod. Speciellt om annonsörerna har för 
avsikt att bilda långsiktiga relationer med konsumenter i en online-miljö. Vidare kan en ökad 
produktplacering underminera kvaliteten och integriteten hos specifik mediekanal. Detta kan 
vara skadligt inte bara för vissa media utan för marknadsföring i sig. 
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Med tanke på teknikens utveckling är det av stor vikt att fortsätta forskning dels för att 
ständigt uppdatera kunskapen i de områdena och dels få fram nya perspektiv.   
 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 

Produktplacering är ett stort forskningsområde därför är omfattningen av denna studie 
begränsad till produktplacering i videoklipp på Youtube. Dessutom finns det en del perspektiv 
såsom konsumentens, företags- och samhällsekonomiska perspektiv som är både intressanta 
och viktiga att titta på. Jag har som nämnts tidigare valt att tillämpa konsumentens 
infallsvinkel. 
 
 

2 Forskningsansats   
 

Jag har valt att genomföra denna studie med kvalitativ forskningsansats. För empiriinsamling 
har jag valt att använda mig av följande kvalitativa metod: fokusgrupper med semi-
strukturerade intervjuer. En visning av video med produktplacering inledde 
gruppdiskussionen. 
 

2.1 Varför kvalitativ studie? 

 
Kvalitativ studie karaktäriseras av tolkningsinriktad inställning som tillämpas när tyngden av 
studien ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på samma sätt som deltagarna i en 
viss miljö tolkar den. (Bryman, 2001) Kvalitativa studier är flyttade från sociala forskningen 
och används vid undersökning av produkt och varumärkesutveckling inom marknadsföring. 
Kvalitativ forskning betonar betydelse, process och kontext och fokuserar på varför och hur-
frågor istället för hur mycket. (Litosseliti, 2003) Hermeneutisk synsätt brukar föredras vid 
kvalitativa studier. Det förutsätter att forskaren strävar efter att tolka, förstå och se nyanser av 
individernas tankar och beteende och vilka betydelser dessa har. (Bryman, 2001) Valet är 
motiverat då denna studies resultat inte syftar att producera några generellt giltiga lagar. 
 
Kvalitativ forskning enligt Bryman (2001) rymmer ett flertal olika metoder t. ex deltagande 
observationer, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder.  
Fokusgrupper lämpar sig bäst för studier främst inom områdena marknadsföring och marknad 
vars syfte är att utforska ett specifikt ämne samt individernas åsikter och upplevelser genom 
gruppinteraktion. Fokusgrupp innebär att man blir involverad in en specifik gemensam 
aktivitet där gruppens styrkor och dynamik genererar ett utbud av idéer, erfarenheter och 
tankar som följd av deltagarnas interaktion. (Litosseliti, 2003) Litosseliti (2003) hävdar att 
alla dessa ovannämnda egenskaper av denna metod gynnar undersökningar som innehåller 
social faktor.  
Den sociala biten är väldigt viktig eftersom vi i vardagen påverkar och påverkas av varandra. 
Fokusgrupp forskning till skillnad av strukturerade frågor av traditionell surveyforskning 
hjälper forskare att upptäcka den känslomässiga och omedvetna delen hos deltagarna. 

Deltagarna hamnar i en anda av gruppdiskussioner och kan avslöja mer än vad de skulle i den 
mer formella intervjun. (http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/focusgroups.htm) 
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I enlighet med undersökningens syfte är det i min mening lämpligast att använda sig av 
kvalitativ forskningsansats. Mitt intresse ligger i att undersöka fenomenet produktplacering i 
online video och få insyn i respondenternas åsikter, attityder och uppfattningar genom att gå 
på djupet av undersökningsämnet. 
 
Online interaktion inom sociala media är allt vanligare idag. Där utbyter folk sina åsikter och 
ventilerar olika ämnen. Youtube är en del av sociala media eftersom det kan spridas via 
sociala media. Detta gör att denna studie har en social faktor. Därför är det intressant att även 
observera deltagarnas reaktioner under diskussionen.  
 
 
2.1.1 Abduktion 
 

Forskning kan ha olika förhållande mellan teori och empiri, deduktiv (prövning av befintliga 
teorier inom undersökningsområde) och induktiv (generering av en ny teori på grundval av 
endast observationer). (Bryman, 2001) Jag har valt att använda mig av abduktion, som anses 
vara en dynamisk process mellan induktion och deduktion. Ett samspel mellan teori och 
empiri under undersökningens gång kommer att ge mig möjligheter att kombinera empiriska 
iakttagelser och tidigare studier i syfte att inspireras samt hitta nya sätt att förstå och beskriva 
mitt undersökningsämne. 
 
 
2.2 Planering och genomförande av fokusgrupper 
 

2.2.1 Val av deltagarna 
 

Med tanke på begränsning med tid och resurser har jag valt att använda tre grupper med 
sammanlagt 12 deltagare. Deltagare i en kvalitativ undersökning kan väljas slumpmässigt 
eller med hjälp av en snöbollteknik som innebär att den första deltagaren rekommenderar 
andra, som i sin tur rekommenderar ytterligare andra deltagare till gruppen. 
(http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/focusgroups.htm) 
 
Fokusgrupper med ett mindre antal deltagare är mer praktiska och lätthanterliga och dessutom 
möjliggör det genomförandet i mindre formell miljö (hem, restaurang). Det brukar vara 
homogena grupper i den bemärkelsen att deltagarna har samma demografiska egenskaper 
(ålder, kön, utbildning, ekonomisk samt etisk och kulturell bakgrund) och kunskap eller 
bekantskap med diskuterat ämne. Det kan dock vara bra att variera graden av homogenitet 
genom att mixa deltagarna med t ex olika bakgrund, ålder eller kön för att få ett spektrum av 
perspektiv på undersökningsämnet. (Litosseliti, 2003)   
 
Jag har jag valt att använda mig av snöbollsurval av bekvämlighetsprincip. Eftersom 
undersökningsämnet har direkt koppling till Internet är det viktigt att deltagarna är vana med 
Internet och någorlunda frekvent användare av Youtube. Jag är intresserad av grupper med 
blandat kön och bakgrund. 
 
2.2.2 Genomförande 
 

Deltagarna blev bjudna att delta i en diskussion av undersökningsämnet. Gruppernas storlek 
tillät att genomföra intervjuerna i forskarens hemmamiljö, dels för att kunna skapa en 
avslappnad stämning med fika. Deltagarna kan bli störda av musik eller andra gäster om valet 
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av möteslokalen faller på café eller annat offentlig plats. Deltagarna blev informerade om 
syftet med studien. Att använda förnamn vid diskussionen ger en informell ton och skapar 
öppenhet och i viss mån en större känsla för anonymitet. 
(http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/focusgroups.htm) 
 
Fokusgrupper bör inte användas om ämnet är helt okänt för deltagarna. Det gör det svårt att 
uppmuntra deltagarna till diskussion. (Litosseliti, 2003) För att säkerställa att deltagarna ska 
ha kännedom om fenomenet inleddes denna studie med en visning av video med en av 
produktägaren bekräftad video. Dessutom blev det med hjälp av video lättare för deltagarna 
att sätta sig in i rollen som konsumenter. Som det har tidigare nämnts är det mycket vanligt att 
produktplacering förekommer mest i TV och filmer. Genom att spela upp videon för 
deltagarna fick jag möjlighet att befinna mig mitt i deras upplevelse av verkligheten. En 
pilotgrupp användes och återkoppling från dessa deltagare var bland annat att man upplevde 
det positivt att inleda med visning av videoklippet för att på det sättet aktualisera och 
tydliggöra ämnet.   
  
Diskussionen inleddes med en video från 2010 med namn Liquid mountaineering där tre unga 
killar presenterar en ny extremsport. Se figur 2 och 3. Videon visades nästan 5 miljoner 
gånger på några veckor. Efter en lång tids förnekelse visade det sig att videon var skapad av 
reklambyrå CCCP på uppdrag av det engelska företaget Hi-Tec som gjorde reklam för skor 
och den nya sporten var bluff. (http://www.youtube.com/watch?v=vblhBmHKW5s) Direkt 
efter blev deltagarna att bjudna in i en reflekterande diskussion.  
 

 
Figur 2 (http://www.youtube.com/watch?v=vblhBmHKW5s) 
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Figur 3 (http://www.youtube.com/watch?v=vblhBmHKW5s) 

 

I kvalitativa intervjuer efterfrågas att låta deltagarna styra i vilken riktning intervjun ska röra 
sig för att kunna höra vad respondenterna upplever som intressanta och viktiga ämnen. Som 
följd av det brukar intervjuerna vara flexibla. Fokus ligger på att få fylliga och detaljerade 
svar. (Bryman, 2001) Därför använde jag mig av öppna frågor i denna studie. 
Diskussionerna spelades in på 2 mobiltelefoner. Detta gav möjlighet att lyssna på 
diskussionerna i efterhand och få fram vital information och återkomma till samtalets 
innehåll. 
 
2.2.3 Angående begrepp 
 

Bryman (2001, s255) diskuterar att begrepp inom kvalitativ forskning kan vara ”definitiv” och 
”sensitiv”. Som jag har tidigare förklarat kommer jag använda begreppen produktplacering 
och varumärkesplacering omväxlande. Det kommer dock i vissa sammanhang användas 
begrepp dold reklam alternativt dold marknadsföring som i min mening inkluderar begreppet 
produktplacering. Detta för att kunna upptäcka olika företeelser som begreppet kan inneha. 
 
2.2.4 Roll av moderator 
 

I fokusgrupperna fick respondenterna diskutera frågeställningar tillsammans med andra i 
gruppen. I semi-strukturerade intervjun har en forskare en lista över specifika teman som ska 
beröras, ett så kallat manus, men respondenterna ska utforma sina svar fritt, turordning av 
frågorna kan bytas. (Bryman, 2001) I denna studie användes en frågeguide som 
sammanställdes med hjälp av aktuella teorier och tidigare forskning. Denna guide 
korrigerades och kompletterades efter en genomförd pilotstudie.  
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Interaktion är en nyckelfaktor som hjälper individer att lära sig av varandra, tänka om och se 
över sina upplevelser och inställningar. (Litosseliti, 2003) Som moderator ska man 
uppmärksamma och anteckna även hur de säger det. Det är dock moderators roll att se till att 
ingen person dominerar diskussionen och samtidigt uppmuntra varje deltagare att bidra till 
diskussionen. 
 
Formuleringar av frågor bör inte vara alltför specifika. Annars hindrar det utvecklingen av 
alternativa idéer eller synsätt som respondenterna har under datainsamlingen. Som moderator 
ska man undvika ledande frågor. (Bryman, 2001) 

 

2.3 Kriterier för kvalitativ forskning 

Bryman (2001) uppger att en stor del forskarna tycker att validitet inte har något större 
intresse för kvalitativ forskning för att det är ett kriterium som kontrollerar att forskare mäter 
det man säger sig göra, men mätning är inte speciellt intressant inom kvalitativa studier. 
Reliabilitet som står för att möjlighet till upprepning av forskning är svår att uppnå speciellt 
om metod är deltagande observationer. I kvalitativ studie brukar man använda sig av andra 
kriterier som t ex trovärdighet. (Bryman, 2001) 
 
 
2.3.1 Trovärdighet   
 

Trovärdighet består av en rad delkriterier; tillförlitlighet och överförbarhet (motsvarar 
validitet) samt pålitlighet som är motsvarighet till reliabilitet. (Bryman, 2001) 
Då denna studie inkluderar ett begränsat antal av deltagare möjliggör det att studiens fokus 
ligger på djupet och inte på bredden av undersökningen. Både val av forskningsansats och 
metod förutsätter medvetet att studiens resultat inte kommer att bli generaliserat för en 
relevant population (t ex Stockholms invånare med Internetvana). Dock en bred och fyllig 
redogörelse av detaljer som ingår i den sociala verkligheten som studeras kan ge andra 
forskare möjlighet att genom ett granskande synsätt själva avgöra om resultatet är överförbart 
till en annan kontext eller grupp. (Bryman, 2001) 
Det är viktigt att utföra undersökning med de etablerade regler som finns och säkerställa en 
tydlig redogörelse av arbetets olika faser. Detta ökar studiens pålitlighet. 
 
2.3.2 Bias och manipulation 
 

Det finns risk att forskare uppmuntrar deltagarna att svara på det sättet som forskare vill eller 
att deltagarna själva väljer att svara på det sättet de tror att forskaren vill höra. 
(http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/focusgroups.htm) 
Som forskare bör man undvika ledande frågor och använda begripligt språk. Uppföljning av 
svar är viktigt för att klara ut oklarheter eller motsägelser.  
 
En pilotstudie kan minska bias, utveckla bättre kunskap om förväntade kommentarer och 
attityder. (Litosseliti, 2003) Jag använde mig av pilotstudie som bestod av mindre antal 
personer. Detta hjälpte mig att bland annat utvärdera och justera formulerade 
diskussionsfrågor. 
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2.3.3 Etik 

Som forskare ska man vara tydlig med undersökningens syfte och ämne. Deltagarnas i denna 
studie blev informerade om studiens ämne och syfte. 
Deltagarna garanterades anonymitet samt blev underrättade att deras namn inte kommer att 
offentliggöras. I empiridelen presenteras deltagarna med en tilldelad bokstav. Deltagarna fick 
inte någon monetär ersättning för deltagandet i studierna. 
 
 

3 Teoretisk referensram  
 

3.1 Hybridmeddelande modell 
 

Enligt Balasubramanians (1994) hybridmeddelande modell brukar exponering av 
kommersiellt budskap till potentiella konsumenter sker via två icke personliga 
kommunikationssätt; reklam och PR. Skillnaden mellan dessa två föreligger i deras 
definitioner där budskapet och sponsorn av budskapet är avgörande element. Reklam innebär 
att budskapet är betalt och sponsorn av budskapet är väl identifierad. PR o andra sidan innebär 
att budskapet inte är betalt samt att sponsorn av budskapet inte är identifierad.  
 

 
Figur 4 (Balasubramanian, 1994) 

En viktig fördel i reklam är att avsändaren har total kontroll över budskapet (dess format och 
innehåll) något som saknas i PR. Dock finns det en stor nackdel. När avsändaren identifieras i 
reklam kan det uppstå en skepsis hos mottagaren vilket direkt påverkar budskapets 
trovärdighet eftersom dess kommersiella syfte bakom budskapet är avslöjat. I PR uppfattas 
budskapet trovärdigt och oberoende men nackdelen är att det inte finns möjlighet att 
kontrollera själva budskapet. Sett från företagets perspektiv kan varken reklam eller PR i dess 
form erbjuda den önskvärda förmånsmixen som innebär att avsändare har både kontroll över 
budskapet samt att budskapet uppfattas legitimt och trovärdigt. 
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Figur 4 visar att hybrida budskap som kombinerar de ovan nämnda kommunikationssätten så 
att endast fördelar kommer fram. Balasubramanian (1994, s 30) definierar det som ” all paid 
attempts to influence audiences for commercial benefit using communication that project a 
non-commercial character; under these circumstances, audiences are likely to be unaware of 
the commercial influence attempt and/or to process the content of such communications 
differently than they process commercial message.”   
 
 
3.2 Attityder  
 

3.2.1 Struktur och funktioner 
 

“Attitude is a lasting, general evaluation of people (including oneself), objects, advertisements 
or issues.” (Solomon, 2006 s. 235) Begrepp attityd har existerat länge inom socialpsykologin. 
Enligt Oskamp (1991) finns det en mängd olika definitioner av begreppet men alla dessa 
definitioner har en gemensam faktor. Attityd är inte beteende utan snarare en förberedelse till 
beteende eller en predisposition att reagera mot attitydsobjekt på ett visst sätt. (Oskamp, 1991; 
Schmoll el al, 2006) 
 
Det finns enligt Oskamp (1991) två teoretiska synsätt om attitydernas natur: tri-componential 
synsätt och separate entities synsätt. 
 
Enligt det första är attityd en helhet bestående av tre dimensioner som cognitiv 
(konsumenternas idéer, tankar, föreställningar), affective (känslor och emotions), 
behavoriable (beteendetendenser).  Enligt den modellen är alla komponenter separata men 
interrelaterade enheter av attityd.  
 
Det andra synsättet ser de tre komponenterna som separata men inte nödvändigtvis relaterade 
till varandra beroende på en specifik situation. Attityder kan därför placeras i den affectiva 
dimensionen som indikerar utvärdering och favoriserande gentemot objektet. Cognitive 
dimension står för ”beliefs” som indikerar ens subjektiva antagande eller kunskap att objekt 
har specifika egenskaper. Behavoriable dimension indikerar beteendeintentionen att utföra ett 
visst beteende gentemot objekt. Som exempel anger Oskamp (1991) att attityd (”Jag gillar 
boken”) behöver inte innebära kognition (”Boken är billig”) eller beteendeintention (”Jag 
kommer att köpa den”). Detta synsätt innebär att dessa dimensioner bör ses som separata 
enheter som kan men inte alltid har en stark relation med varandra under speciella 
omständigheter. (Oskamp, 1991) Detta innebär att en uppfattning att attityder och beteende 
har stark korrelation kan ifrågasättas. 
 
Det finns fyra funktioner som attityder har:  
1. Utilitarian function (baseras på grundprinciper av belöning och bestraffning) Dessa 
attityder formas beroende om attitydsobjektet leder till njutning eller smärta. Som exempel 
nämner Solomon (2006) att om man gillar hur ostburgare smakar då kommer man utveckla en 
positiv attityd mot ostburgare.  
2. Value expressed function Dessa uttrycker konsumenternas centrala värderingar. Det vill 
säga att konsumenter gillar produkter inte för dessa objektiva förmåner utan för vad dessa 
produkter säger om konsumenten (Solomon, (2006); Oskamp (1991) menar att dessa attityder 
hjälper att etablera personens självidentitet som beskriver vilken sorts människa han är.  
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3. Ego defensiv function hjälper konsumenter att försvara sig mot externa hot (t ex konflikter) 
eller interna känslor (t ex rädsla). Man exempelvis utvecklar en positiv attityd till deodorant 
genom att använda den för att både minimera svett och minska känsla av pinsamhet av att 
man luktar illa.  
4. Knowledge function uppstår när konsumenter behöver ordning, struktur eller mening. 
(Solomon, 2006) Dessa attityder hjälper konsumenten att förstå, tydliggöra och tolka sin 
omgivning (speciellt vid konfrontation med nya fenomen). (Oskamp, 1991) Attityder kan 
leverera mer än en funktion men det brukar vara en funktion som dominerar. (Solomon, 2006) 
 
 
3.3 Attitydsteorier 
 

Solomon (2006) beskriver en modell ”hierarki av effekter” för att förklara hur dessa tre 
dimensioner (ABC) kan kombineras och påverkas av varandra under attitydsbildning. 
1. Standard inlärning handlar om att först skapar man uppfattning om objekt (kognition), sen 
värderar man dessa uppfattningar och formar en känsla om objektet (affekt) och slutligen blir 
man engagerad in en handling (beteende) 
2. Low involment hierarki eller lärande erfarenhet innebär att konsumenten saknar speciella 
preferenser till objektet och agerar (beteende) på basis av begränsad kunskap (kognition) om 
objektet. Först därefter sker utvärderingen (affekt) av objektet. 
3. Experiential hierarki handlar om att man agerar (beteende) på basis av deras emotionella 
reaktioner (affekt). Starka känslor som skapas inledningsvis resulterar i beteende och 
kunskapsbildning (kognition). 
 
Teori om kognitiv dissonans menar att konsumenterna kan hamna i en situation där deras 
attityder står i konflikt med varandra och därför är de tvungna att lösa den dissonans/obalans 
som råder genom att antingen ändra attityd eller modifiera agerande. (Oskamp, 1991; 
Solomon, 2006) Teorin fokuserar speciellt på situationer där kognitiva element (individernas 
tankar, beteende, observationer) strider mot varandra. T ex en rökare som vet att rökning är 
ohälsosamt och cancerframkallande men röker kan uppleva kognitiv dissonans. Om denna 
dissonans är påfrestande för individen kommer den att försöka minimera den genom 
reducering (sluta röka), tillägg (komma ihåg folk som rökte men levde länge) eller genom 
ändring (ifrågasätta koppling mellan rökning och cancer) av kognitiva element. (Oskamp, 
1991; Solomon, 2006) 
 
Solomon (2006) påstår att attityd mot produkten kan påverkas av attityd mot reklam som 
består av attityd mot annonsören, utvärdering av själva utförandet av reklam och vilka känslor 
reklam väcker. Enligt Solomon (2006) kan reklam generera tre sorters känslor: positiva 
(underhållande, roliga, lekfulla), varma känslor (attraherande, hoppfulla) negativa (kritiska, 
försvarande, kränkande). 
 
Dahlén et al (2009) diskuterar två kategorier av attityd: relativ attityd (vad konsumenten 
tycker om företagets produkter) och absolut attityd (konsumentens inställning till företaget).  
Den sistnämnda attityden är viktig för företaget i planering och val av 
marknadsföringskommunikation då konsumenternas absoluta attityd påverkar 
konsumenternas mottaglighet för reklam samt bearbetning av innehåll.  
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3.4 Etik och marknadsföring 
 

3.4.1 Olika perspektiv 
 

Moral och etik är två begrepp som kan förväxlas. Moral betyder sedvanor som representerar 
uppföranderegler eller normer. Etik betyder också sedvana men mer i bemärkelse av moralens 
filosofi som fungerar som en grund och vägledning för val av handlingar. (Brytting, 2005)  
 
Företag använder sig av marknadsföring vars syfte enligt definition är att öka försäljning 
genom att känna och förstå kunder så pass bra att produkter/tjänster passar dem och säljer sig 
själva. Det finns dock ett glapp mellan teori och praktik. (Nantel et al, 1996) Marknadsföring 
kan betraktas etiskt utifrån två perspektiv; makronivå och mikronivå. Utifrån makronivå 
bidrar marknadsföring till överkonsumtion i form av slöseri med resurser, materialism och 
girighet samtidigt som den försämrar allmänhetens seder och moral. På mikronivå kritiseras 
marknadsföring för särskilda fall av bedrägerier. Mycket omfattande kritik inkluderar 
marknadsföring som främjar försäljning av produkter och tjänster som kan vara skadliga för 
individens hälsa (fettrik mat, cigaretter, alkohol). Oro växer inte minst med tanke på de utsatta 
grupperna som de fattiga eller barn som exponeras av marknadsföring av dessa produkter. 
(Hackley et al, 2008) 
 
Den etiska utvärderingen av marknadsföring innefattar tre delar av moralisk filosofi nämligen 
utilitarismen, deontology och dygd etik.  
Utilitaristiskt perspektiv betonar vikten av konsekvenser som handlingar har och förutsätter 
att marknadsföring bör leda till samhällsnytta. (Hackley et al, 2008; Nantel et al, 1996) Detta 
kan stå i konflikt med den vinstmaximerande princip som ekonomiska modellen baseras på. 
Enligt utilitaristiskt perspektiv bör man handla så att följderna blir en maximering av önskade 
värden. Strävan efter nyttomaximering kommer att leda till att levnadsvillkor förbättras för 
samtliga. Deontologiska perspektiv hänvisar till själva tillvägagångssättet som 
marknadsföring använder sig av. (Hackley et al, 2008) Nantel et al (1996) försöker lyfta fram 
och uppmuntrar till deontologiska aspekter eftersom det utilitaristiska synsättet på 
marknadsföring är mest dominerande. Enligt Brytting (2005) bör man aldrig bryta mot vissa 
grundläggande principer, oavsett vilka konsekvenser som blir. Brytting (2005) hänvisar till 
Kants formuleringar om moralens högsta principer: universellt giltiga etiska normer, 
handlande med respekt mot människans värdighet, etisk autonomi (individens fria vilja att 
följa etiska normer). Vissa normer som t ex hysa respekt, är så centrala och uppenbara och 
anses vara korrekta att alla borde sträva efter att förverkliga de oavsett om de kommer från 
förnuftet, Gud eller lagstiftning. Frågan är om produktplacering kan tillfredställa Kants krav 
på att konsumenterna bör behandlas som personer och inte som medel till en ökad 
försäljning? Dygd etiken strävar efter att förankra etiken i en konkret situation. Varje 
människa är unik precis som situationerna är. Dock att ha normer med universell giltighet och 
dessutom följa dem kan vara problematiskt i praktiken.  
 
3.4.2 Reklamens etiska status 
 

Enligt Brytting (2005) kan reklamens status diskuteras med hjälp av fyra begrepp: 
autonomiska önskningar, rationella önskningar, fria val och manipulation. 
Brytting (2005) diskuterar om önskningar är konsumenternas egna dvs. autonomiska eller 
inplanterade i individer genom reklam. Vad gäller rationella önskningar så är de begränsade 
eftersom konsumenterna ytterst sällan får tillräcklig information om marknadsförd produkt 
eller tjänst. Vidare påstår Brytting (2005) att vissa behov är så starka att konsumenter har 
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svårt att stå emot och därför måste tillfredställa dem. Om reklamen kan skapa starka behov 
hos konsumenter då kan inte konsumenternas beteende grundas på fria val. (Brytting, 2005) 
En vanligt förekommande kritik enligt Solomon (2006) är att företag påverkar konsumenter 
genom att t ex skapa behov dvs. ge de det de bör vilja istället för att ge de det de vill ha. 
Manipulation handlar om att reklam får konsumenterna att agera på ett visst sätt, genom att 
utnyttja metoder och orsaker som personen i fråga inte skulle anse vara acceptabla. Enligt 
Brytting (2005) behövs det ett informerat samtycke som liknar det samtycke som patienten 
har rätt till innan behandlingen. Det förutsätter att patienten samtycker först efter att ha blivit 
informerad om olika behandlingsalternativ och deras nackdelar och fördelar. Brytting (2005) 
menar om patienten och i vårt fall konsumenten inte kan höras så ska informerat samtycke på 
ett trovärdigt sätt antas råda. Manipulation kan i undantagsfall vara acceptabel men under 
förutsättning att det gynnar individernas bästa samt utifrån ett förutsatt informerat samtycke. 
(Brytting, 2005) Solomon (2006) påstår att marknadsföring via TV och radio som länge varit 
ett effektivt redskap att genomföra manipulation på människor har utökat sig till Internet. 
Enligt Brytting (2005) bör näringslivet ta mer explicit etiskt ansvar. Allmänheten tenderar 
skärpta krav på definitionen av vad ett vilseledande eller bedrägligt beteende är.  
 
Det finns en mängd omfattande litteratur inom etik men det finns inget samlat verk och inte 
heller en myndighet med ansvar för etiken. Brytting (2005) påpekar att juridiken och etiken 
går in i varandra trots att det kan förekomma konflikter. Solomon (2006) hänvisar till 
”Business Ethics” som är en samlingsregel som grundas på universella grundvärderingar som 
ärlighet, tillit, rättvisan, respekt, hederlighet, omsorg om andra och lojalitet som guidar 
agerande på marknaden. Dock kan dessa värderingar skilja sig beroende på folk, 
organisationer och kulturer och därför kan uppfattningar om vad som är rätt eller fel skilja åt. 
(Solomon, 2006)  
 

4 Empiri 

4.1 Attityd mot produktplacering på Youtube 

Deltagarna i majoritet känner till begrepp produktplacering. Det märktes att begreppet 
produktplacering i stort sett förknippas med produktplacering i traditionella media då exempel 
som uppgavs handlar om produktplacering i framförallt filmer och TV- serier. Några få kände 
till att produktplacering används i andra media exempelvis bloggar. Ingen av deltagarna var 
medvetna om att produktplacering kan förekomma på Youtube. 
Deltagare G och I är inte alls förvånade att företag söker nya alternativa 
marknadsföringsformer, något som enligt dem kommer att leda till att den traditionella 
reklamen kommer att minska i framtiden. 
 
”Vem är det som tittar på reklam… Kanske tv-reklam upphör snart. Nu är det massreklam 
man pratar om. Vad företaget gör idag är att man skjuter som med en hagelbössa och man 
vet inte vad man träffar…jag tror att nästa steg kommer att vara 100 procent individualiserad 
reklam.”( Deltagare I)     
 
”Det är en ny era i reklamvärlden tror jag. Den är ganska basic och det är lite gammaldags 
som när man satt där för i tiden och tittade på tv och såg reklam.” (Deltagare G)  
 
Nästan samtliga deltagare tyckte att reklamens största nackdel är att den stör.  En del skulle 
helst vilja undvika traditionell reklam överhuvudtaget. Deltagarna upplevde traditionell 
reklam som irriterande och därför skulle produktplacering enligt deltagare I, G och K hellre 
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föredras då det inte ger avbrott från det man håller på att titta eller lyssna på. Så här resonerar 
deltagare G: 
 
”Generellt så är det inte så att reklam är något som konsumenterna någonsin valt. Det är ju 
företag som har kommit på det. Så jag tycker inte att vi kommer någonsin sakna reklam. Jag 
skulle inte det. Det gör inte mitt liv bättre just därför uppskattar man reklam som inte är 
störande. Vi alla förstår ju att reklam är nödvändigt så det är klart att det är mycket roligare 
att få en sådan här länk från kompisar om de är roliga än att blir avbruten mitt i 
favoritprogram.” (Deltagare G)  
 
Samtliga deltagare uppger att de är väl bekanta med Youtube. Deltagarna är ganska ense om 
att Youtube är en bra, spännande och praktisk kanal.  Deltagarna upplever Youtube som en 
kanal skapad för olika sorts underhållning upplagd av framförallt amatörer. Youtube anses av 
deltagare B som en perfekt komplettering till TV då man kan lätt hitta och titta det som man 
har missat i TV speciellt i de fall då media själv hänvisar till Youtube. 
 
”Youtube har sina fördelar, gratis, roliga klipp… lättsamt och så otroligt lätt att bara 
fortsätta att hitta fler och liknande klipp. Det kan vara saker av privat natur, kollega sjunger 
karaoke, och man lägger upp det istället för att skicka över en stor fil till alla.” (Deltagare F)  
 
”Jag tycker att Youtube är en jättebra kanal, absolut!” (Deltagare D)  
 
Det finns deltagare från två olika grupper som anser att Youtube innehåller annat också. Det 
nämns att tillgänglighet och lätt åtkomst samt offentlighet har sina nackdelar då det finns risk 
att förlora kontroll över klippens spridning samt den effekt som den medför. 
 
” […] kryllar av skräp.” (Deltagare L)  
 
”[…]misshandel sprids hur mycket som helst, går inte att stoppa.” (Deltagare A) 
 
Samtliga deltagare upplever att youtube är framförallt en underhållningssajt. Övervägande 
majoritet från samtliga grupper använder sig av Youtube dagligen.  Det varierar lite vilka 
klipp de väljer att se men det som nämns är framför allt roliga filmer som deltagarna väljer att 
titta på. Det märktes att deltagarna i grupperna piggnade upp och började le, fnittra eller 
skratta när det blev tillfrågade vad det är de ser på Youtube. Det var endast deltagare I som 
använder sig av Youtube i arbetssyfte, där man lägger upp instruktionsfilmer. 
 
”Roliga grejer, folk som gör illa sig, någon gör något dumt, American funniest homevideo, 
musik artister. Även en kul grej eller en rolig sak eller knäpp sak.”  (Deltagare A)  
 
Samtliga deltagare har skickat video eller länkar till video på Youtube samt brukar ta emot 
video eller länkar från andra. En hel del deltagare upplever att de efter att ha sett klippet vill 
dela med sig till andra. Det är olika för olika deltagare hur de bestämmer om klippet ska 
skickas vidare och till vilka. Så här resonerar deltagare J och A. 
 
”Jag skickar till dem som alltså, i roligt syfte typ här finns det roligt kanske man säger. De 
kan ju titta på det själva, tycker jag det är roligt så tycker de om den typen av humor, eller typ 
ett klipp på en häftig bil.” (Deltagare J)  
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”Det måste vara extremt, lite roligare än rolig, alltså så pass att det är inte onödigt tid för 
den man skickar till att det vara värt, riktigt bra.[…]Jag vill ha respons, bekräftelse, en 
känsla både positiv och negativ” Hoppas att personen uppfattar saker på samma sätt som en 
själv, häftigt, töntigt och kommenterar på ngt sätt. Då förväntar jag mig ett svar. Och folk 
svarar, hahaha.” (Deltagare A)  
 
Antagandet att Youtube är framförallt en underhållningshemsida är enligt deltagarna från 
samtliga grupper en huvudanledning till varför de inte är beredda eller vana att stöta på 
reklam där. Det märks att nästan samtliga deltagare blir en aning berörda av att komma på 
tanke att Youtube kan användas i dolt kommersiellt syfte. 
 
”Youtube känns väldigt fritt från reklam, det är som Wikipedia som är fri från reklam, när det 
finns är det enstaka banners som lätt kan släckas ned.” (Deltagare D) 
 
”Varför jag kollar på Youtube? Man har tråkigt, vill ha avbrott, man kollar inte på de mest 
intelligenta saker på Youtube, inte att man tror att man vill ha någon slags budskap.” 
(Deltagare B) 
 
”Youtube är ju ingen reklam. Det finns ju inget som säger de, de var ju inte tanken från 
början, det var inte det som det var lanserat för.” (Deltagare A)   
 
Det är endast en deltagare som har tänkt på att det kan finnas traditionell reklam på Youtube 
med tanke på alla musikvideos som enligt deltagaren finns där. Samtliga deltagare har inte 
någon gång tänkt på att produktplacering kan används på Youtube. 
 
”Nej det tror jag inte. Om man nu har sett sådana filmer så har man eller jag har definitivt 
inte varit medveten om det. Det är ingenting jag har reflekterat över.”( Deltagare I)  
 
”NEJ! Jag kan säga ganska definitivt; har inte alls tänkt på det!” (Deltagare A)  
 
Upptäckten om att deltagarna inte tänkt på att Youtube kan innehålla dold reklam och 
produktplacering i onlinevideo i synnerlighet utlöser en del funderingar. Det märks att 
deltagare börjar inse att dem kan ha varit exponerade av produktplacering utan sin vetskap. 
Deltagare A exempelvis uttrycker ett visst obehag när hon resonerar över upptäckten samt 
börjar jämföra produktplacering på Youtube med produktplacering i TV. Deltagare M från en 
annan grupp använder ordet falsk i sitt resonemang. 
 
”Det kan ju vara så att man har skickat en massa med sådana grejer som man inte visste alls 
att det var produktplacering egentligen! Vet inte, men på något sätt är det det som är poängen 
med Youtube att man själv väljer klippet. Man tänker inte produktplacering om det inte är 
jättetydligt även på TV. Men det är inte samma sak som Youtube! Produktplacering i film det 
har ju funnits så länge, man har blivit van, på något sätt och nästan förväntar sig att klockor, 
mobiler, datorer och sådant är man alltid beredd på att dem är produktplacerade.” 
(Deltagare A)  
 
”Det går inte till på det sätt man är van vid! Det är lite falskt! Dem låtsats ju att något är på 
riktigt!” (Deltagare M)  
 
Faktum att man skulle behöva vara alert att reklam smyger in utan att det ges möjlighet att 
upptäcka att det är reklam visade sig vara jobbigt och ohållbart i längden enligt många 
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deltagare. Deltagare B och C som är i samma grupp skulle inte vilja ha reklam infiltrerat i 
deras liv. 
 
”Då skulle allt vara kommersiellt. Då måste man granska allt så himla kritiskt.” (Deltagare 
C)  
 
”Jag skulle tycka att det skulle vara ganska jobbigt att vara beredd att det skulle vara 
produktplacering överallt, i alla program.” (Deltagare B)  
 
Deltagare I och deltagare L från andra grupper reagerar annorlunda. Den ena tyckte att det är 
oundvikligt med reklam i dagens samhälle och att det har blivit en vardagsgrej som man desto 
mindre har tid eller ork att oroa sig för. Den andra anser att det inte är någon fara så länge 
metoden omfattar produkter. 
 
”Ja men jag kan inte gå runt och oroa mig för att allt är reklam liksom. Det funkar inte! Så 
nej det som gör mig arg är ointelligent reklam.” (Deltagare I)  
 
”Det är här ju ganska snällt, lite underhållande, lite fejk men som ändå har underton av 
humor. Det är ju bara vanliga saker de marknadsför.” (Deltagare L)   
 
Enligt deltagarna från olika grupper finns det vissa produkter som är acceptabla eller passande 
att blir placerade i online video. 
 
”Produkter rätt knutna till social konsumtion som konsumeras med andra alltså socialt 
konsumeras, är attraktiva att placeras, kläder, vissa konsumtionsvaror som är ganska 
uppseendeväckande, typ bilar.” (Deltagare B) 
 
”Det är vår generation och yngre generation som produkterna hör till. 
Konsumentprodukterna eller slutkonsumentprodukterna. Coca Cola eller Loka.” (Deltagare I)  
 
Många deltagare uppger inledningsvis att det kan vara ett smart sätt att marknadsföra sina 
produkter. Det finns en deltagare som anser att produktplacering kan vara bra för nystartade 
företag som inte har råd med reklam men vill komma ut på marknader. Det skulle enligt 
deltagaren gynna konsumenter som får mer utbud. Deltagarna G och M från olika grupper 
anser att det kan vara imponerande att produktplacera på Youtube. Arbetet bakom klippet 
tilltalar dem. 
Deltagare B och I och K som är från olika grupper uppger att företag som använder sig av 
produktplacering kan uppfattas som moderna och innovativa. Detta kan även enligt dem 
kopplas till marknadsförd produkt på ett gynnsamt sätt. 
 
”Det är ju smart, supersmart! Säg att det är mitt märke på racercykel som gör ett schysst 
klipp på youtube. Tänk att man sitter och helt plötsligt ser sin egen cykel i en tuff eller 
underhållande film. Kanske helt osannolik med någon som cyklar rakt nerför ett berg, men 
det slutar med ett fallskärmshopp. Wow liksom, och det ska va som gamla Pepsi, been there, 
done that. Man skrattar och vet ju att det inte går, men filmen är jädra bra.” (Deltagare M)  
 
”Det bjuder lite mer än bara lansering av produkten, det finns en story bakom, det finns 
något som gör att vi blir intresserade och bara det är mycket intressantare än vanlig reklam 
om man ska nu jämföra med den traditionella reklamen. Liksom att det erbjuder lite mer, man 
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kanske skrattar eller blir nyfiken eller undrar om det är så eller inte, det väcker känslor tror 
jag.”(Deltagare G)  
 
”Är man först inne med det (syftar på produktplacering) då ligger dem i framkant och då 
kanske produkter eller forskning om material också är i framkant. Smart helt enkelt, 
innovativt!” (Deltagare B) 
 
”De dubblar ju effekten. När jag tänker på det hur smarta de är så blir jag avundsjuk att man 
själv inte kommit på en sådan grej. Vafan om de är så smarta i sin marknadsföring då är de 
jävla bra på produkten!” (Deltagare I)  
 
Deltagare I anser att om företaget hade valt att avslöja identiteten i slutet av klippet då skulle 
tittaren både ha uppmärksammat det och medvetet registrerat företaget genom att bildat 
kopplingar mellan klippet och produkten och därmed förstärka effekten av reklamen. 
 
”Om Hitec börjar sponsra den nya sporten. Wow jättehäftigt för att det är Hitec som gjorde 
de vattentäta skorna. Då hade jag tänkt om jag hade sett Hi-tec i butiken att jag skulle ”bara 
ha” Hi-tec. De är ju jäkligt innovativa! ” (Deltagare I)  
 
Det finns en annan syn på om företaget bör avslöjas i klippet. Även om metoden kan vara 
smart så kan det ge motsatta effekten. Därför om företaget väljer att produktplacera så bör 
företaget se till att det aldrig avslöjas.  Så resonerar deltagare B och J som representerar olika 
grupper. 
 
”På något sätt om man vet att hela grejen är arrangerat då tappar man helt förtroende, det 
ger ingen trovärdighet åt det märket.” (Deltagare B) 
 
”Det finns ju en gräns vad smart marknadsföring är. Men så länge man inte vet att det var 
produktplacering som företaget har gjort så eh alltså det handlar om image. Det ska företaget 
vara rädd om.”  (Deltagare J)  
 
Deltagarna i samtliga grupper börjar diskutera om att det inte är någon slump att företaget inte 
erkänner sin inblandning i klippet. De upplever det som en del av marknadsföringsstrategin 
som är upplagd i flera etapper. Först tittar man på klippet, sprider och kommenterar det. Detta 
resulterar i någon slags debatt. Vidare börjar konfrontation av företag där klippet 
uppmärksammas i andra media och slutligen kommer erkännande från företagets sida där det 
väljer att avslöja hemligheten bakom klippet. Detta genererar ny uppmärksamhet och folk 
som inte sett filmen i första början lockas titta på det speciellt om företaget väljer att skapa en 
ny video där de berättar hur det gick till. Därmed enligt deltagarna förstärks effekten av 
produktplacering. En viss skepsis och missnöjsamhet observerades gro fram i grupperna 
under detta resonemang. 
 
”Vid konfrontation förnekas det. Kanske var strategiskt från början. Nästan all 
uppmärksamhet är bra.” (Deltagare E)  
 
”Jag är lite emot det. Där här ju upplagt och skapat inte som reklam utan som nyhetsinslag.” 
(Deltagare K) 
 
”Med film kan man ju sålla bort produktplacering men i det här klippet var… Här är själva 
syfte att, det är inte bara produktplacering utan de gjorde filmen, hade det varit på riktigt och 
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killarna åkte iväg och blivit sponsrade då hade det varit en annan sak, anledningen att de 
gjorde filmen var ju reklam. Plus att det var så otroligt genomtänkt.”(Deltagare A)  
 
”Man vill koppla av, kolla på skit, då har någon kopplat upp det. Jaha det är avkopplat då är 
det perfekt att man är avkopplad då kan man försöka sälja, det fastnar mycket bättre än när 
man vet att det är reklam.” (Deltagare C)  
 
Frågan om vetskapen om en konkret film innehåller produktplacering skulle påverka 
deltagarnas beslut var svårbesvarat enlig många deltagare. Alla deltagare svarade att de skulle 
skicka vidare. Cirka hälften av deltagare i respektive grupp skulle bara skicka det vidare 
medan andra hälften på något sätt skulle antyda eller varna att klippet innehåller reklam. Det 
märktes att en del behövde tid att överväga innan de svarade. Så svarade deltagare G: 
 
”Fast jag är lite mer så där konservativ. Det känns som sjuttitalist nästan, ja men jag tror 
inte att jag skulle skicka det om det är reklam för att det känns som att man själv, ja, bidra till 
den här och det vill man inte göra, eller jag vill inte göra det. Det måsta vara något otroligt 
roligt om jag ska tänka att det här måste alla se, det måste som sagt vara väldigt väldigt 
roligt.” (Deltagare G)  
 

4.2 Det etiska perspektivet 

Samtliga deltagarna anser att vid reklam ska det tydligt framgå att det är reklam. Exempelvis 
på slutet anges vem annonsören är. Huvudsyfte med reklam enligt deltagarna är att sälja. Det 
behöver inte innebära att ett betraktat reklamklipp har en direkt effekt på konsumenten som 
resulterar i att konsumenter köper varan utan det kan handlar om indirekta effekter som 
reklam leder till t ex reklam skapar image åt företag, introducerar nya produkter, bildar 
associationer med varumärke. Det märks att deltagarna i samtliga grupper hade svårt att 
definiera kommersiell påverkan. 
 
”Kommersiell påverkan är när man gör större djupgående påverkan, längre steg än 
annonsera och att vara aktiv på flera plan.” (Deltagare F)  
 
”Kommersiell påverkan; resultatet av reklam. Det som gör att vi köper det vi köper.” 
(Deltagare G)  
 
Deltagarna från samtliga grupper diskuterade speciellt noggrant omedveten påverkan av 
produktplacering. Samtliga tyckte att man kan bli påverkad, dock är dem mycket osäkra i 
vilken utsträckning. Det förekommer enligt deltagare A, D och G speciellt om man inte 
känner till märket och förmodligen styrs man mycket i sitt beslut då produkten känns bekant 
och därmed trygg. Vidare kan association med exempelvis killarna i klippet göra att man vill 
vara som de och köper produkter av samma tillverkare. Denna påverkan behöver enligt 
deltagarna C och G inte nödvändigtviss leda till köpsbeslut men att konsumenter kan erinra 
varumärke/ färg eller formen eller känsla som de upplevde medan de tittade på klippet när de 
står inför produktval. 
 
”25 bilder är det ju i vanlig film på bio på en sek. Men hjärnan hinner typ se bilderna 
omedvetet fast man har aldrig sett bilden som man visats. Var något företag som gjorde 
någon sådan reklam förut i USA och bara visade snabba bilder ingen hann se på ritigt med 
typ Coca Cola skrivet. Antagligen har man hört det många gånger omedvetet och sen känner 
igen.”(Deltagare D)  
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”Okej nu är det reklam då är man lite kritiskt, då tänker man det här går jag inte på, man 
lägger in det i special fack någonstans. Men produktplacering i James Bond Rolex klocka då 
kanske man inte tänker att det är Rolex som betalar. Det är James Bond jag vill vara då köper 
jag det.” (Deltagare A)  
 
Deltagare J och F från olika grupper väcker oro över att bygga associationer med karakter 
speciellt om det ske undermedvetet. 
 
”Det är samma som reklam de kanske glorifierar. Marlboromannen fast han dog i lungcancer 
såklart.” (Deltagare J) 
 
”Reklam kommer vi får se hela tiden men omedveten påverkan är lite taskig.” (Deltagare F) 
 
Deltagare G och K resonerar annorlunda. 
”För att dessa filmer ska funka så måste man se produkten. Man matas ju idag av så otroligt 
mycket, så syns det inte tillräckligt finns det inte koppling till varumärket.” (Deltagare K)  
 
”Men jag upplever att det jag ser på Youtube det glömmer jag lika fort. Jag vet inte. Det 
påverkar inte mig så mycket oavsett om det är reklam eller inte. Det finns så stort utbud och 
man ser så mycket hela tiden. Det är som man ser något på gatan man går bara förbi.” 
(Deltagare G)  
 
En livlig diskussion uppstår i samtliga grupper när de resonerar om möjlighet samt betydelse 
av att kunna göra egna val. 
 
”Man undrar hur mycket man köper av egen fri vilja, man tror att man köper de (syftar på 
skor) för att man har valt ut de objektivt, istället är det företaget som påverkade mig, det är 
inte så farligt egentligen men ganska viktigt. Man vill bedöma när man gör ett val.” 
(Deltagare A) 
 
”Om den är dold så kan vi tyvärr inte välja, vi kan inte rå för det och om det nu finns effekter 
på det så kommer vi aldrig att ta reda på varför jag valde det istället för något annat för att 
reklamen har varit dold. Men man känner sig självklart som en liten marionett. Så man tänker 
så okej de spelar på min hjärna de vet hur jag funkar och så har de produkter som jag inte 
ens tänker på varför jag går och köper de. Så så klar så känns det inte alls kul för att man vill 
känna att man gör sina egna val. Men våra val kommer o andra sidan från vår miljö. Så vad 
kommer först höna eller ägget? Det är lite så. Att hur kan du göra om du inte får intryck?” 
(Deltagare G) 
 
Deltagarna i samtliga grupper är reserverade för vissa produkter som skulle kunna 
produktplaceras. Sprit och alkohol, vapen, tobak, läkemedel och hälsoprodukter nämns som 
exempel. Det tas upp att vissa företag lämpar sig mindre för produktplacering. Deltagare B, E 
och K som representerar olika grupper uppger att det känns obehagligt om företag inom 
sjukvård som exempelvis Apoteket börjar använda sig av produktplacering. Deltagare C 
tilläger kyrkan samt politiska partier medan deltagare A uppger att banken inte bör använda 
sig av denna metod för image skull. 
 
”Om präster och kyrkan börjar… ändå känns dem ganska heliga. Gör dem sånt då börjar 
man märka liksom…helt okej är det inte.”(Deltagare C)  
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Det nämndes ord lurad i flera sammanhang. Samtliga deltagare uppger att de känner sig 
lurade att de inte förstod att det var reklam de tittade på. Enligt vissa deltagare är känslan 
ganska stark med tanke på att de var ute efter underhållning/avkoppling men under tiden blev 
påtvingade att se reklam.  
 
”Man gjorde bort sig, gud, att man har varit dum att man gick på det, ju mer man tänker 
känns fånigt, efteråt att få reda på, känner sig ganska lurad.” (Deltagare B)  
 
”Man själv söker… det är ännu mer irriterande att man själv söker upp något och så är det 
företag som försöker sälja, jag är kanske lite emot det. Ja kanske mest det att själv söker man, 
klickar sig vidare och klickar sig vidare och helt plötsligt är det reklam fast man inte förstår 
det, man tror youtube inte har reklam att det är amatörer som lägger upp sina favoriter.” 
(Deltagare A)  
 
Deltagare I från en annan grupp resonerar annorlunda. 
 
”Jag känner; smart grej! Jag jobbar lite med marknadsföring så jag tycker att det är 
innovativt om det är någon som faktiskt har lyckats lura mig att se på det och direkt när jag 
inser att jag blivit lurad tycker jag fan smart alltså. De lyckades lura mig. Jag blir inte 
förnärmad av det. Jag tycker bara att det är smarta killar och tjejer.” (Deltagare I)  
 
I samtliga grupper nämnds ord dold och smygreklam när deltagare diskuterar 
produktplacering på Youtube. I försök att argumentera för sina åsikter används ord moralisk 
eller etisk av flera deltagare. Det märktes att deltagarna hade svårt att definiera dessa begrepp 
samt skillnaden mellan de. 
 
”Lite fel att ha dold agenda, dold nivå är inte riktigt rätt sida av moralen. Man känner sig 
förbannad. Vågar de inte stå för det?” (Deltagare L)  
 
”Det är väl smart av företaget med det är inte etiskt. Det finns inget lag som säger att de gör 
något brottsligt, så länge det handlar om ett par skor men var går gränsen?” (Deltagare C)  
 
”Man accepterar att alla företag är ju vinstdrivna mer eller mindre, men det är olika hur 
cyniska de är i vad de gör och hur de marknadsför sig.”(Deltagare B)  
 
Samtliga deltagare var övertygade om att företag borde ha ansvar inte minst med tanke på att 
Youtube används i stor utsträckning av yngre generationer. Deltagarna är ense om att 
produktplacering inte bör riktas mot barn som enligt deltagarna saknar förmåga att objektivt 
utvärdera reklam. 
 
”Så länge företag tar sitt sociala ansvar. Det ingår i deras policy egentligen att också ge 
tillbaka något till samhället liksom.” (Deltagare G) 
 
”Så som företag ska man ta ansvar. Speciellt barnen för inte utsättas för den här typen av 
reklam. Lagarna tenderar att halka efter. Den kreativa processen är mycket snabbare än 
lagarna. Så där är sociala ansvaret i företagarna helt avgörande. Det etiska är avgörande!” 
(Deltagare I)  
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Det råder olika syn bland deltagarna om hur de reagerar i sitt beteende mot företag som 
missköter sig i sin marknadsföring. Det är väldigt få som nämnde att de skulle få förändring i 
sin attityd mot produkten eller företaget. En del deltagare tycker att det finns andra faktorer 
som tidigare erfarenhet, pris och utbud som kan vara orsaken till att man inte byter produkt 
eller företag. 
 
”Man litar ju på en produkt och gör de bort sig är det ok bara att de gjort det någon gång.” 
(Deltagare E)  
 
”Jag känner att vadå bojkotta. Jag känner vadå det är lilla jag som inte går och handlar, då 
tar jag i alla fall ställning. Jag handlar inte det. Vi har liksom makt, mer makt än vi tror.” 
(Deltagare G) 
 
”Man kan tåla mycket innan man byter men man kan inte tänja moraliska gränser hur mycket 
heller om man t ex gång på gång använder sig av oschysta markandsföringsmetoder. Vissa 
företag kan man direkt dumpa.” (Deltagare A)  
 
Deltagarna i samtliga grupper anser att de i en viss utsträckning har relationer med företag och 
det något som kan eventuell rubbas samt påverka attityd till företaget. Så resonerar deltagare 
B och L 
 
”[…] att företaget ger konsumenten chans att fatta att det är reklam, beroende på vara, vilken 
de vänder sig till. Jag skulle tappa respekt för företaget.  Jag har respekt för vissa och andra 
inte alls, det är liksom förhållande, när man är nöjd och vill fortsätta, andra vill man inget att 
göra med som Tele 2.[…] Absolut påverkar förhållande. Påverka negativt om man känner sig 
utnyttjad. Man kanske väljer att byta.” (Deltagare B)  
 
”Att marknadsföra på roligt sätt gör att man kommer ihåg det och förknippar det med något 
positivt. Det här är ju smygande. Det är farligt för företaget om det händer gång på gång. Är 
inte de rädda om sitt varumärke eller företagsnamn och oss kunder?” (Deltagare L)  
 

5 Analys 

5.1 Attityd till produktplacering på Youtube 

 
Attityder som tidigare nämndes kan enligt Oskamp (1991) bestå av tre delar; affekt 
(individens känslor och emotions om attitydsobjekt), kognition (individens kunskap och 
föreställningar om attitydsobjekt) och beteende (individens benägenhet att agera gentemot 
attitydsobjekt).  
 
Deltagare i samtliga grupper visade sig ha en viss kännedom om begreppet produktplacering. 
Även om deltagarna förmodar vad produktplacering är och i vilken utsträckning det 
förekommer är de inte medvetna att det kan finnas på Youtube. 
Faktum att ingen av deltagarna, trots bra kännedom och frekvent användande av Internet tänkt 
eller sett att produktplacering förekommer på Youtube tyder på att fenomenet är ganska nytt 
för dem. Dels för att Internet som media i sig är ny företeelse. Dessutom som det framgår av 
inledningen av denna uppsats att det inte finns tillräcklig forskning om produktplacering i 
online miljö samt att det råder oense bland forskare om begreppets definition då 
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produktplacering kan inkludera element från olika tekniker samt andra metoder på en och 
samma gång. 
 
Deltagarnas bristande kunskap om produktplacering i allmänhet samt ingen kännedom om 
produktplacering i online video på Youtube i synnerhet kan innebära att deras attitydsbildning 
sker initiellt på emotionell nivå. 
 
Solomon (2006) påstår att med hjälp av attitydsmodellen om ”hierarki av effekter” är det 
möjligt att undersöka hur dessa tre ovan nämnda attitydskomponenter (affekt, kognition, 
beteende) förhåller sig till varandra. Vid experiential hierarki är enligt författaren affektive 
respons mot objekt en väldigt viktig och avgörande faktor.  Därför kan deltagarnas spontana 
och till en viss del positiva affektiva reaktioner då de i början av undersökningen beskriver 
produktplacering som ett häftigt, innovativt och smart sätt av marknadsföring stämma överens 
med Solomons beskrivning av experiential hierarki. Det märks att under diskussions gång får 
deltagarna veta mer om metoden, diskussionsämnen väcker tankar och uppmuntrar till 
argumentering vilket utvecklar deltagarnas inlärningsprocess och därmed attitydens kognitiva 
komponent. Som följd visar många deltagare tendens att i viss mån förändra sin syn på 
produktplacering och övergår till neutral och även skeptisk förhållningssätt till denna metod.  
Intressant att observera att deltagare I som har erfarenhet av att driva företag och arbetar i viss 
utsträckning med marknadsföringsmetoder samt andra deltagare A, B, G, L som har läst 
företagsekonomi tidigare resonerar annorlunda om undersökningsfenomenet. Att dessa 
deltagare blir imponerade av denna typ av produktplacering kan förklaras med att de snarare 
utgick från företagsperspektiv och därmed blev de färgade sin attityd mot produktplacering på 
Youtube. Under diskussionerna uppmuntrades deltagarna att föra resonemang utifrån 
konsumentens perspektiv. 
 
Deltagarna i denna studie är medvetna om att de exponeras av reklam dagligen. Vidare är alla 
deltagarna överens om att de på ett eller annat sätt ställer sig kritiskt till de budskap som enligt 
dem identifieras som reklam. Därför uppger deltagarna att de även är medvetna om och i viss 
mån beredda på att företag söker sig andra icke traditionella marknadsföringsformer. Detta 
tyder på en viss förståelse hos deltagarna för företagsbehov av att utveckla sina 
marknadsföringsstrategier och göra marknadsföringsåtgärder effektivare. ”Risken” är att 
denna förståelse eller överseende med företagets handlande gör att deltagarna inte är lika 
hårda i sin bedömning vilket kan leda till att de tolererar metoder som inte är okej.  
 
Vidare är deltagarna vana att vissa produkter/varumärken produktplaceras aktivt i traditionell 
media och därför är dem så kallade produkterna av ”social konsumtion” som t ex mat, kläder, 
mobiltelefoner och bilar som kan enligt deltagarna lämpa sig för produktplacering i online 
video på Youtube. 
 
En annan förmildrande faktor som man kan utläsa under diskussionerna är vilka känslor 
reklam och i det fallet en sedd video framkallar. Genom att understryka ett krav på ett 
engagemang och en underhållning t ex att video måste vara ”väldigt väldigt roliga”, ”extremt 
roliga” eller sticka ut på ett annat sätt tenderar deltagarna i denna studie visa godtagbar och 
även i undantagsfall positiv inställning till produktplacering. Det betyder att attitydens 
affektiva komponent har en stor betydelse hos deltagarna och de känslor som de upplever 
under och efter att de sett video påverkar deras inställning till metoden. Detta ligger i linje 
med Solomon`s resonemang (2006) om att de tre olika sorter känslor (positiva, varma, 
negativa) som reklam genererar tillsammans med andra faktorer påverkar individens 
inställning till reklam. Deltagarna i denna studie uppger att de brukar använda Youtube i 
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framförallt underhållningssyfte. I empiridelen noterades det att deltagarna har benägenhet för 
att utrycka positiva känslor när diskussionsämnet berör de klipp som de har sett på youtube. 
Reijmersdal et al (2010) använder begrepp ”spillover effekt” i sin studie där studieresultat 
visar en tendens på en mer positiv attityd till den marknadsförda produkten, som var placerad 
i media som personen sedan tidigare gillade. Liknande spillover effekt kan antas råda. 
 
Deltagarna G och I har uppgett att de har en tydlig negativ attityd mot traditionell reklam och 
därför föredrar produktplacering som i deras ögon uppfattas som mindre störande. Detta med 
förutsättning att produkten är välintegrerad i handlingen. För uppenbara och ”basic” 
placeringar är endast störande och väcker irritation hos deltagarna. Produkten måste passa in 
dvs. ingå i sammanhang annars uppfattas den som reklam vilket skapar negativ reaktion. 
Balasubramanian, 1994 har i sin artikel om hybrid meddelande liknade resonemang om att 
negativ attityd mot reklam överförs till produktplacering om meddelande tappar trovärdighet 
och uppfattas som reklam. 
 
Deltagare B och G menar att det är lättare för dem att acceptera produktplacering när det är 
smart gjort. Intelligent placering uppskattas av deltagarna då de anser att företaget har 
ansträngt sig. Dessutom tycker deltagarna om att företag som använder sig av kreativa och 
innovativa marknadsföringar bör också vara lika kreativa vad gäller kvalitet och produktion 
av sina produkter. Enligt Solomon (2006) kan attityd till reklam samt de känslor som reklam 
framkallar påverka attityd till företaget och/eller produkten. Produktplacering uppfattas av 
vissa deltagare som ett nytt och modernt sätt att marknadsföra vilket borde enligt dem tyda på 
att företaget ligger i framkant.  
 
Tidigare bildad attityd (enligt Dahlén et al, 2009 så kallad absolut attityd) alternativt tidigare 
erfarenhet av produkten eller företaget i sin tur visade sig ha en viss betydelse i utvärdering av 
attityd till produktplacering i denna studie. Deltagare M ger ett exempel om en racercykel och 
menar att om man gillar samt framför allt är användare av produkten så tycker man det kan 
vara ett smart sätt att marknadsföra. Detta kan enligt Oskamp (1991) och Solomon (2006) 
vara tecken på en kognitiv dissonans. Deltagaren som tycker om produkten och är aktiv 
användare av produkten kan uppleva besvikelse/något negativt genom att känna sig lurad vid 
avslöjande av att detta företag använder sig av dold reklam. Därmed uppstår det konflikt eller 
obalans mellan attityd ”Jag gillar företaget och/eller deras produkter” samt ”Företaget lurar 
mig i sin marknadsföring”. Återskapande av balans kan ske på flera sätt. I det här fallet 
genom ett försök att argumentera för metodens andel dvs. att notera att det kan vara ett smart 
samt kreativt sätt att marknadsföra sina produkter. 
 
Deltagare C menar att om man har samma intresse som killarna i video så är det lätt att blir 
påverkad. Killarna i video upplevs som coola, uppträder övertygande och visar att de har det 
roligt tillsammans. Detta väcker positiva känslor hos deltagare D och G. De anser att om man 
vill bli identifierad med killarna speciellt om man har samma fritidsintresse så är det 
uppenbart för deltagarna att man köper skor av marknadsfört märke. Således kan den 
affektiva komponenten generera ett beteende komponent i attityden då man väljer att köpa 
produkten.  
 
Det har diskuterats att produktplacering är svåridentifierat och därmed kan kallas för dold 
reklam. Detta väckte olika reaktioner. Det iakttas att deltagarna använder ord dold och falsk 
synonymt i sina resonemang. Vid avslöjande tappar meddelande trovärdighet samtidigt 
känner deltagare sig lurade eller förda bakom ljuset något som påverkar deras attityd negativt. 
Det stämmer överens med Balasubramanians (1994) resonemang om att företag i hybrid 
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meddelande medvetet väljer att inte avslöja identiteten för att framför allt öka trovärdighet. 
Intressant notering gjorde deltagare I som tyckte att vid lyckad placering bör företaget tvärtom 
låta sig avslöjas. Detta skulle enligt honom förstärka effekten och skapa positiva känslor för 
då vet man vem man ska ”ge kredit till”. Denna uppfattning stöddes av andra deltagare som 
tyckte att klipp om de är verkligen speciella behöver inte vara dold reklam och i vissa fall 
skulle det även ge mer uppskattning om företaget avslöjade identiteten.  
 
Det råder olika meningar om attityd till produktplacering kan påverka relation till företag eller 
köp av produkten. Deltagare A och E tycker att det ska hända mycket innan man väljer att 
avstå från produkten (beteende). Speciellt om man vet mycket om företaget (kognition) och är 
nöjd med produkterna (affekt). Det är ett exempel på att attitydskomponenter affekt eller 
kognition nödvändigtvis inte behöver alla gånger leda till beteenderespons. Samma 
resonemang om att attitydskomponenter kan vara oberoende utan att ha kausal påverkan på 
varandra finns hos Oskamp (1991). Deltagare B uppger att det kan finnas andra orsaker till 
varför man inte ändrar sitt beteende. Det gäller framförallt produkter med begränsat utbud då 
man inte har annat val än att köpa produkten alternativt om samtliga aktörer på markanden 
erbjuder produkt med samma kvalitetsnivå vilket betyder att det inte lönar sig att byta. 
 
Oskamp (1991) och Solomon (2006) beskriver fyra funktioner som attityder har; utilitarian 
function, value expressed function, knowledge function, ego defensiv function. Enligt 
författarna är bedömning av funktionella attribut som attityder har en svår och komplicerad 
process då individuella förutsättningar samt situationens karaktär måste tas in i beräkningen. I 
denna studie då deltagarna introduceras för dem ett relativt nytt ämne och införskaffar sig mer 
information om fenomenen kan innebära att deras attityder har knowledge function. Detta 
utesluter inte att samma attityd precis som författarna menar kan inkludera ytterligare 
funktioner som exempelviss ego defensiv function. Detta observeras när deltagarna diskuterar 
deras förmåga till kritiskt granskande av kommersiell påverkan samt omedveten påverkan i 
synnerhet. Mer om resonemang om detta finns i följande kapitel om etiska perspektivet.  
 

5.2 Det etiska perspektivet 

 
Deltagarna i denna studie tenderar att använda sig av olika perspektiv i sitt resonemang. 
Empiredelen visar att de har förmåga att analysera konsekvenser av produktplacering 
samtidigt som de granskar själva marknadsföringsmetoden. Därmed kan deltagarna göra en 
etisk utvärdering från både ändamålsperspektiv (utilitaristiskt perspektiv) och utifrån 
företagets agerande gentemot sina befintliga och potentiella kunder (deontologiska 
perspektivet). De anser att inte alla medel är acceptabla. En del deltagare nämner att det är 
inte bara produktplaceringens eventuella påverkan som berör utan även själva metoden. 
Deltagarna reagerar negativt till att företag fejkat hela storyn. Deltagare A, B, K och M 
upplever det som vilseledande och falskt. Många beskriver en känsla att ha blivit lurade kring 
företagets bristande ärlighet. Enligt deltagarna finns det skillnad mellan att betala några 
personer för att de ska använda skor i sin träning och visa produkten i video än att skapa dold 
reklam genom att hitta på allt från början till slut. Några deltagare berörs av vetskapen kring 
fenomenet, och uttrycker även upprördhet. Det kan tyda på att utifrån utilitaristiskt perspektiv 
kan denna markandsföringsmetod svikta, då konsumenter i slutänden blir missnöjda i sin 
inställning till företaget.  
 
En intressant iakttagelse är att deltagarna i samtliga grupper trots sin förmåga att använda sig 
av olika etiska perspektiv i sina resonemang visade svårighet att definiera själva begreppen 
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etisk och moralisk som de flitigt använde i argumentationer. Det uppfattas enligt deltagarna 
som allmänt kända begrepp vars innebörd alla förstår utan närmare förklaring.  Det liknar 
Kants resonemang om moralens högsta principer som Brytting (2005) hänvisar till dvs. 
allmänt vedertagna och underförstådda etiska normer oavsett geografi och nationalitet.  
 
Deltagare E och L ifrågasätter motiv till varför företag väljer att dölja sin identitet. Deltagare I 
hävdar att företaget skulle tom vinna om identiteten avslöjades. Det visar på att ärlighet från 
företagets sida efterfrågas och uppskattas bland deltagarna. Solomon (2006) uppger att 
Business ethics grundas på universella grundläggande normer så som hederlighet, respekt, 
ärlighet mm som är guidepunkter för företagets agerande. 
 
Samtliga deltagare tycker att det är viktigt att de får veta att meddelandet innehåller ett 
kommersiellt budskap. Deltagarna efterlyser någon typ av ledtråd om vem avsändaren är. Det 
uppstår diskussion om omedveten och medveten påverkan dvs konsekvensen av denna 
marknadsföring. Deltagarna är väl medvetna att företag dagligen försöker påverka deras 
produktval och köpbeteende. Detta väcker olika känslor då deltagare uppger att de vill göra 
egna val. Speciell oro hos deltagarna väcker indirekt eller omedveten påverkan. Deltagare A 
och B anser att de borde få erbjudas en chans att kunna veta om det är kommersiell påverkan 
så att de ska kunna granska det kritiskt. Detta kan jämföras med samtycke som Brytting 
(2005) beskriver i sitt resonemang om manipulation. Enligt Brytting bör företaget även om 
det gynnar individernas bästa fråga eller anta att det råder samtycket från konsumenten sida 
att denne blir utsatt för kommersiellt budskap. 
 
Deltagare A, D, F och J är bekymrade över omedveten påverkan som man blir utsatt för när 
man exponeras för reklam utan sin kännedom.  Begreppen fria val och rationella val 
återupptas vid diskussionen av flera deltagare i samtliga grupper. Deltagare G och K är 
tveksamma om deras samtliga köpsbeslut är resultat av kommersiellt påverkan genom 
företagets manipulativa marknadsföringsåtgärder. Dock är det en övervägande del av 
deltagarna som anser sig vara osäkra om vad det är som styr deras val av produkter i 
köpsituationer. 
Detta går i linjen med Bryttings resonemang om huruvida konsumenter beter sig utifrån sina 
egna val samt om deras val grundar sig på relevant information.  
 
En intressant och motsägelsefull iakttagelse observeras. Att trots den oro och bekymmer som 
deltagarna upplevde angående vikten att göra egna val på basis av relevant information var 
det ingen som uppgav att de var extra uppmärksamma när de tittar på klipp på Youtube. 
Enligt respondent G och K är sannolikheten att ett klipp man tittar på Youtube innehåller 
någon typ av produktplacering är än så länge liten. Dessutom måste man enligt dem titta på 
massviss av klipp innan det resulterar i påverkan. 
 
Tanken om att alltid vara beredda på att lägga tid åt närmare granskning och eftersökning av 
avsändare för att kunna kritiskt förhålla sig till meddelande verkar var ohållbar i längden för 
många deltagare. Det kan vara ett tecken på antingen deltagarnas tillit på sin 
granskningsmekanism eller viljan att förflytta eget ansvar genom att ställa krav på företaget.   
 
Brytting (2005) uppger i sin bok ”Företagande och etik” att näringslivet bör överväga och 
sträva efter att ta mer explicit etiskt ansvar gentemot konsumenter. Samtliga deltagare 
förutsätter att alla företag bör ha ett ansvar gentemot konsumenter. Samhälleligt ansvar som 
deltagare G utrycker det. Detta tyder att deltagaren har förmåga att se sig själv och företaget 
ur samhällsperspektiv. Hackley et al, 2008 beskriver att det etiska resonemanget kan ses 
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utifrån makronivå och mikronivå där frågor diskuteras ur allmänhetens samt individens 
intresse och nytta.  
 
Deltagare B från en annan grupp jämför ansvar med ansvar som liknar det när man har ett 
förhållande eller relation. Samtliga deltagare tyckte att de på ett eller annat sätt har relationer 
med företag. Utifrån deltagarnas resonemang kan man urskilja olika typer av relationer mellan 
konsumenter och företag. Det kan handla att konsumenter etablerar relation med företag 
genom att köpa produkter eller tjänster, var nöjd med pris, kvalitet mm.  
Vidare kan man ha relation med företag utan att aktivt handla dess produkter. I det fallet 
enligt deltagarna är det varumärke, företagets policy, image som spelar roll. Deltagarna anser 
att det sistnämnda kan rubbas om företag använder sig av etiskt oschysta 
marknadsföringsmetoder. Det finns en uppfattning att företaget har misslyckats om 
konsumenten känner sig lurad för att syfte med marknadsföring är att skapa positiva känslor 
hos mottagaren. Deltagarna anser att det kan accepteras någon enstaka gång annars är en del 
av dem beredda att avsluta relationen med företaget. Det tyder på att deltagarnas positiva 
attityd till företaget samt tidigare positiva erfarenheter av produkter kan till en viss mån 
överväga deltagarnas ställning till det oetiska handlande som företaget sysslar med.  
 
Deltagarnas resonemang om relationer med företag tyder på att de anser att relationsbildning 
sker på deltagarnas premisser. Möglighet till att avsluta eller bojkotta företag är ett bra medel 
för deltagarna att styra företag som missköter sig bl a ur etiskt perspektiv. Det var 
genomgående att deltagarna inte skulle tveka att avbryta relationen med företag om det i sin 
produktplacering riktar sig mot barn. Det visar att deltagarna som ännu inte har egna barn är 
måna om att skydda barns rättigheter i dagens samhälle dvs. ett övergripande ansvar ur 
samhällsmässigt perspektiv. 
 
Deltagarna F och J från olika grupper visar sig vara inkonsekventa i sin moraliska utvärdering 
av produktplacering i online video på Youtube. Trots att de uppgett att de känner sig lurade 
anser inte de att de medverkar när de själva sprider video med kunskap om existerande dold 
reklam. Visserligen fanns det några deltagare som inte skulle skicka video vidare om de visste 
om att det innehåller produktplacering samt ytterligare några som eventuellt skulle antyda om 
att det finns reklam i klippet.  De deltagarna anser sig som medel av spridning av dold reklam. 
Antagligen litar deltagarna som skickar video utan att antyda att det är reklam samtidigt som 
de är osäkra om effekten av dold reklam på att mottagaren har en granskningsmekanism som 
hjälper den att antigen acceptera eller ignorera påverkan. En ytterligare anledning som även 
nämndes tidigare i analysdelen kan vara att de känslor som klippet medför anses vara i vissa 
fall övervägande den eventuella skadliga kommersiella påverkan.   
 
Alkohol, sprit, cigaretter, läkemedel och andra etisk laddade produkter inte acceptabla för 
produktplacering. Deltagare A, G och M tycker att produkter som t ex alkohol skadar egna 
individens hälsa och vapen som kan skada även andra i omgivningen förutom en själv är då 
farliga för samhället i sig. Det återspeglar Hackleys resonemang om mikro och makronivå. 
Samtliga deltagare ställde sig negativt till produktplacering av dessa produkter. 
 
Det har varit diskussioner om användande av dold marknadsföring är etiskt försvarbart.  
Deltagarna anser att det föreligger skillnad mellan juridisk acceptabelt och etisk acceptabelt. 
Deltagare C och I anser att juridiska lagar tenderar halka efter och därför bör etiska normer 
guida företag i bland annat sin marknadsföring. Brytting (2005) noterar att juridik och etik i 
stort sätt överlappar varandra men det kan uppstå konflikter. I många fall är det etiken som 
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vinner. Här visar studiens deltagare på samma åsikt att företagets etiska agerande är 
avgörande. 
  

6 Slutsatser och diskussion  
 
Syfte med denna studie var att undersöka konsumenternas attityd till produktplacering i online 
video på Youtube. Resultat av denna studie bidrar till dagens forskning om dold 
marknadsföring som länge har varit aktuell i ekonomisk och etisk debatt. I undersökningen 
användes attityd och etik teorier för att får att en djupare förståelse för konsumenternas syn på 
detta fenomen samt undersöka hur det förhåller sig till konsumenternas attityd mot produkt 
eller företag. 
 
Vid litteraturstudie och artikelsök visade sig att produktplacering inom online media och på 
Youtube i synnerhet är ett relativt nytt och outforskat område. Med anledning av detta valdes 
en video Liquid mountaineering som inledde diskussioner i fokusgrupperna samt 
introducerade fenomenet och hjälpte till att referera till fenomenet. Det nya och okända ämnet 
som denna studie handlar om väckte nyfikenhet hos deltagarna.  Diskussionerna i 
fokusgrupperna gav möjlighet att komma åt undersökningsämnet på djupet genom att 
observera hur deltagarnas attitydsbildning skedde, vilka attitydskomponenter var inblandade 
samt hur deltagarnas etiska värderingar och förhållningssätt påverkade och påverkades under 
denna process. Detta skulle inte ha varit möjligt att få fram med hjälp av till exempel 
surveyundersökning. Dessutom berikade deltagarnas stora engagemang diskussionerna och 
ledde till intressanta tankar och funderingar. Presenterat empiriska material samt analysdelen 
är specifik för just denna studie och avser enbart deltagarna i denna studie. Detta betyder att 
genererat resultat inte ska generaliseras. Därmed kan denna studie ge en antydan om hur en 
konsuments inställning till produktplacering i onlinevideo på Youtube kan vara.  
 
Empiridelen består av skiljaktiga meningar. De grupper som bildades för undersökning med 
deltagare av olika kön, bakgrund, utbildning, arbetserfarenhet kan ha bidragit till oliktänkande 
vid diskussioner. Detta stimulerade gruppernas dynamik och ledde till att nya perspektiv 
öppnades i deltagarnas resonemang. 
 
I överlag framkommer neutrala eller skeptiska attityder till produktplacering. Dock kan attityd 
påverkas beroende på flera faktorer som kan utläsas ur deltagarnas resonemang. De positiva 
känslor som videon utlöser visar sig påverka deltagarnas attityd mot produktplacering 
positivt. Deltagarnas bristande kunskap om fenomenet kan innebära att deltagarna formar sin 
attityd utifrån de känslor som de upplever i anslutning till att de har sett videon. I analysdelen 
konstaterades att inledningsvis dominerar attitydens affektiva komponent när deltagarna 
utvärderar metoden. Det framkommer under diskussionens gång att deltagarna får mer 
information om metoden som stimulerar tankar och funderingar vilket gör att attitydens 
kognitiva komponent utvecklas. När de inser att produktplacering är svårupptäckt använder 
deltagarna uttryck ”känner mig lurad” och ” en marionett” när de beskriver sina känslor. Där 
kommer etiska perspektivet in i bilden då deltagarna anser att det inte är moraliskt att använda 
sig av det som de kallar dold reklam. Deltagarna anser att dold marknadsföring inte är etiskt 
försvarbar speciellt om det handlar om etiskt laddade produkter eller om reklam som är riktad 
mot barn. Flera undertrycker att det inte bara är produktplacering som de reagerar på utan 
även att videon var i sig fejkad med en fiktiv historia. Detta tyder på att deltagarna resonerar 
både från utilitaristiska och deontologiska perspektiv.  
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Emellertid anger deltagarna att de accepterar de etiska bristerna med undantag för etiskt 
laddade produkter som tobak, vapen mm och kunde motivera reklamen så länge den var 
tillräckligt spektakulär, underhållande eller humoristisk. Inledningsvis presenterades Hudson 
& Hudsons modell om integrerad underhållning och marknadsföring där gränserna mellan 
underhållning och reklam har suddats ut.( Hudson & Hudsons, 2006) Dobele et al, 2005; 
Dobele et al, 2007 uppger att en förutsättning till spridning av en lyckad viral video (ej 
nödvändigtvis dold reklam) är de känslor som videon framkallar; passion, humor, 
överraskning, rädsla, sorg, glädje. I denna studie märks detta tydligt då deltagarna uppger att 
de är villiga att skicka, och i några fall med en varning, en sedd video vidare även om de är 
medvetna om att videon innehåller dold viral reklam. Med andra ord tenderar deltagarna till 
att vara inkonsekventa i sitt etiska agerande genom att godta videon samt sprida den även om 
det är omoralisk så länge det stimulerar känslor. 
 
Nästa faktor som kan påverka deltagarnas inställning i en positiv riktning är intelligent 
produktplacering. Några deltagare föredrar denna typ av produktplacering inte minst av den 
anledningen att de är mindre störande. Enligt vissa deltagare kan den typ av produktplacering 
även gynna deras produktutvärdering då de deltagarna anser att företaget som satsar på kreativ 
marknadsföring måste också ha satsat på utveckling av bl a produktens kvalitet. Paradoxalt 
nog liknar dessa placeringar vad Lehu (2007) beskriver som stealth placeringar. Denna typ av 
produktplacering är mer avancerad och svåridentifierad. Det innebär att deltagarna samtidigt 
som de efterfrågar en ledtråd eller antydan till att det förekommer produktplacering, för att de 
ska ges möjlighet till objektiva bedömningar, föredrar en mer dold placering. 
 
Resonemang om medveten och omedveten påverkan genomsyrar samtliga 
diskussionsgrupper. Det diskuteras om man gör sina fria val eller om de är styrda av företaget 
och dessa markandsföringsåtgärder som konsumenter utsätts för varje dag. Ingen av 
deltagarna tycks veta exakt om och i så fall i vilken utsträckning en mottagare/tittare påverkas 
av produktplacering. Intresse kring detta ämne finner man i tidigare forskning av Fischer et al, 
2008; Balasubramanian et al, 2006; Russell, 2002; Ming-tiem et al, 2007 som presenterades i 
början av denna uppsats. Fischer et al, 2008 genomförde en studie om vilka effekter 
aktivering av persuasion knowledge ger på konsumenternas respons mot varumärken vid dold 
marknadsföring. Resultat av deras studie upptäckte bland annat att den negativa responsen 
mot varumärken vid aktivering av granskningsmekanism är stark om varumärket är okänt 
samt att det även kan leda till ”carryover” effekt på sekundärkällan. Deras resultat kan vara av 
intresse för denna studie. Frågan som väcks är om Youtube överväger risken om företagarnas 
överutnyttjande med dold reklam på Youtubes kanal, medför risker att användare/deltagare 
blir påverkade i sina attityder till Youtube som de visat sig gilla och uppskatta som endast 
underhållningskanal. Youtube stänger ned och blockerar idag olämpliga klipp som försöks 
laddas upp såsom våld, porr och upphovsrättsskyddat material, och kan man införa ett 
liknande förfarande med dold reklam? Deltagarna i denna studie har inte uttryckt detta krav. 
 
Vikten av att vårda relationen mellan företag och konsument poängterades vid flera tillfällen. 
Ur företagets synvinkel kan dold reklam i form av produktplacering på Youtube vara en billig 
och effektiv marknadsföring. Dock bör företaget vara försiktigt med denna metod speciellt om 
företaget är angeläget att skapa långsiktiga relationer. Missbruk och frekvent tillämpning av 
metoden kan enligt deltagarna ge allvarliga konsekvenser. Kaikati och Kaikati, 2004 nämner 
en möjlig Backlash-konsekvens vid stealth marknadsföring i form av att kunder som känner 
sig lurade slutligen tappar respekt och förtroende för företaget samt varumärket och därmed 
slutar köpa produkter. Detta kan ses hos deltagarna vilket också kan vara ett exempel på att 
attitydens affektiva komponent kan påverka beteendekomponent. (Solomon, 2006) Deltagare i 
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denna studie visade ha stort tålamod och förståelse för företagets beteende. Det pratades om 
att tidigare erfarenheter och attityd till företag som spelade stor roll för deltagarna. En 
intressant tanke väcks då. Den deontologiska etiska synen på produktplacering samt känsla att 
vara lurad verkar kompenseras av den känsla eller erfarenhet deltagarna har mot företaget 
eller produkten. Betyder det då att kvalitet och varumärket ursäktar alla 
marknadsföringsmedel? För deltagarna var det viktigt att företaget sköter sin image och 
agerar etiskt. Dock i vissa situationer var det etiska mindre viktigt. 
 
Deltagare i denna studie uppger att de är vana vid kommersiell påverkan och är beredda att 
aktivera kritiskt tänkande så fort de inser att det är reklam. De är tom beredda på att företag 
försöker hitta nya vägar för att kringgå dessa hinder och få fram sitt kommersiella budskap. 
Hur kommer då vidare utveckling av marknadsföringsmetoder ske? Kommer företag blir mer 
cyniska i sitt agerande? Eller kommer företag att satsa på ärlighet och respekt som efterfrågas 
av deltagarna i denna studie? Förmodligen är ärlighet och respekt internationellt etablerade 
begrepp. Hackley et al, 2008 anser i sin studie om etiken avseende den traditionella 
produktplaceringen (dvs. TV) att det är svårt att identifiera vilka som ska bära det etiska 
ansvaret; media, företagets ledare, aktieägare eller staten? Aktualisering av den frågan är ännu 
viktigare i denna studies sammanhang då produktplacering sker internationellt på Internet. 
Deltagarna i denna studie nämnde aldrig att de saknar reglering i denna fråga eller efterfrågar 
organisationer som vägleder i etisk agerande. Deltagarna är en aning godtrogna och förväntar 
sig samt litar på att företaget tar sitt ansvar mot varje kund samt mot samhället i stort. För 
deltagarna är det självklart att företag bör vara ärliga i sina metoder, och därför efterfrågas det 
respekt istället för reglering. Kanske istället för att försöka reglera produktplacering bör man 
satsa på internationell etiklära? 
 
Omvänt, kan det vara lämpligt att ställa krav på konsumenter också? I början av 
undersökningen ställdes frågor om huruvida konsumenter känner sig kränkta eller lurade när 
de få veta att dold marknadsföring användes. En stor del av deltagarna instämde samt 
noterade att det inte är rimligt att ständigt tvingas vara kritiska och vara på sin vakt. Men 
utbildning och spridning av information om produktplacering skulle utveckla individernas 
förmåga att upptäcka och känna igen dolda marknadsföringsaktiviteter.  
Deltagarna i denna studie visade intresse och uppskattning av diskussionen som de blev 
inblandade i. Möjlighet att tänka, resonera och försöka förstår hur de känner om 
acceptansnivå på dolda metoder och produktplacering i synnerhet är lika viktigt som deras 
försök att analysera och argumentera för varför de upplever det så. Skulle det då kunna ske 
precis som Hackley et al, 2008 påstår att konsumenternas kunskap om företagets 
marknadsföringsknep skulle kunna undergräva de eventuella dolda effekterna av dessa 
metoder samt inslaget av svek skulle vara mindre allvarliga? 
 
 
Vidare forskning 
Denna studie omfattar attityd hos deltagare mellan 25-35år till produktplacering i online video 
på Youtube. Med tanke på att yngre generation i åldern mellan 15-25 representerar en bred 
grupp av Youtube användare skulle det vara av intresse att göra en liknande studie för att se 
om det föreligger skillnad i deras syn på denna metod. 
Vidare vore det intressant att genomföra en studie med företagsperspektiv för att se i vilken 
utsträckning de använder sig av metoden i Sverige samt deras syn på det.  
 
Slutligen skulle det vara möjligt att ytterligare utöka det etiska perspektivet genom att i vidare 
forskning använda sig av kombination av djupare analys av intervjuer samt etiska tester. 
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Praktisk nytta 
Deltagare i studien visar i överlag neutrala/negativa attityder till produktplacering i online 
video på Youtube. Det finns dock fall då deltagare reagerar positivt till denna metod. Att 
känna till vad som ligger till grund för dessa skillnader kan vara till nytta för företag som 
använder sig av produktplacering och vill lyckas med det både vad gäller effekter och 
målgrupper. 
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8 Bilaga  
 

Guide 
 

• Vad är reklam enligt er mening? 
 

• Hur ser ni på kommersiell påverkan? Finns det ngt område där det inte bör få 
förekomma? 

 

• Vad tycker ni om Youtube?  
 

• Har ni ngn gång skickat video/länk till andra? Till vilka? Varför? 
 

• Har ni tänkt på att det kan innehålla kommersiellt budskap? 
 

• Vad tycker ni om produktplacering på Youtube? 
 

• Skulle vetskap om det/denna metod påverka ert beslut att skicka det vidare? 
 

• Vad känner ni när ni får veta att ni har skickat en sådan video? 
 

• Vad tycker du om produkter/företag som använder sig av denna metod? 
 

• Finns det någon skillnad mellan produkter/företag vad gäller acceptans nivå? 
 

• Vad tycker ni om ett påstående Det som är lagligt är också acceptabelt? 
 

• Vilka positiva och negativa effekter har denna metod? 
 


