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Executive Summary 

The extensive use of traditional marketing methods forces companies to explore other 

alternatives for their marketing strategies in the effort to create attention to their products. 

 

As of January 2011, a new legislation allows companies to pay for product placements in 

Danish film productions. However, critics believe that product placement take advantage of 

consumers because their option to disregard advertisements when they are embedded in the 

films is eliminated. However, surveys conducted in this thesis do show that the Danish 

consumers do not recognize this as a major problem because they think of product placements 

as a natural part of films and not as unfair use of marketing, which is why they accept the fact 

that companies utilize this method as part of their marketing strategies. 

 

Provided that film makers manage to create attention to the company brand and make the 

placement appear in a natural, credible and unobtrusive manner this would potentially 

influence the consumers’ decision making process and ultimately their choice of brand. 

It has been proved that high plot placements can have a positive impact on consumers’ brand 

memory; however, it also enhances the risk of creating negative attitudes towards the brand if 

the attention is exaggerated. Thus, it is of high importance that companies and film makers 

co-operate to find a suitable balance that places products in the right context in a subtle and 

credible manner. 

 

A product placement weakness is the uncertainty regarding the actual marketing effect which 

is difficult to measure. However, brand memory has proven to be greatest for: used by actor 

and story connection placements, whereas the background placements did not have equivalent 

effects. In addition, consumers recall brands better when using auditory placements compared 

to visual placements. 

 

Furthermore, consumers’ prior knowledge of brands is an important factor, as well-known 

brands will be noticed and remembered to greater extent compared to less known brands, 

which means that companies should use this marketing method as part of a larger campaign. 

This also means that there are some product categories that are more suitable than others: the 

products that manage to influence consumers’ emotional side. 
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1. Introduktion 

Virksomhederne søger konstant alternative metoder, hvorpå deres produkter kan promoveres. 

Den markante brug af traditionelle markedsføringsmetoder tvinger virksomhederne til at 

tænke i andre baner i bestræbelserne på at vække forbrugernes interesse. Radioen er fx i 

højere grad blevet et baggrundsmedie, hvilket gør annonceringen hér mindre effektiv 

(Grønholdt et al., 2010), og i TV er det vha. forskellig teknologi blevet mulig for forbrugeren 

at springe reklameblokke over, således at de undgår at blive eksponeret for virksomhedernes 

produkter. 

Forbrugerne bliver eksponeret for tusindvis af indtryk fra reklamer hver dag, og anvendelsen 

af fx digitale og sociale medier er kraftigt stigende, hvorfor forbrugerne bliver mere kritiske 

over for dette. Det handler om for virksomhederne at skabe adgang til forbrugernes 

privatsfære, og derfor er eksponering via digitale og sociale medier et næsten uundværligt 

element i mange virksomheders marketingmix, hvis de vil gøre sig gældende på markedet. 

 

Der er ligeledes kommet en stigende interesse for anvendelse af product placement i film, 

TV-serier mv. (Wiles et al., 2007), da virksomhederne her får muligheden for at fange deres 

fulde opmærksomhed, fordi forbrugerne ikke har mulighed for at se bort fra eksponeringen. 

Product placement har i nogen tid været et meget omdiskuteret emne, siden der pr. 1. januar 

2011 blev indført nye regler i Danmark for anvendelsen af markedsføringsmetoden, hvilket 

formentlig vil betyde, at denne vil blive anvendt i større grad på det danske marked. 

Flere kritikere mener dog, at det er en markedsføringsmetode, der vil komme til at udnytte de 

danske forbrugere, fordi reklamerne er en integreret del af filmene. Derfor er det også et 

vigtigt element for virksomhederne at finde en balance sammen med filmproducenterne og 

manuskriptforfatterne således at sidstnævnte ikke føler sig hæmmet af at skulle integrere et 

bestemt produkt i en handling, hvor det ikke passer ind eller ligefrem ødelægger det 

kunstneriske produkt. En mulig fordel ved product placement for filmproducenterne er dog, at 

de vil få flere økonomiske ressourcer til produktion af film. Derefter vil det være op til 

virksomheden og producenten i fællesskab at sørge for at få skabt en balance, således at der 

ikke bliver gået på kompromis med kvalitet og underholdningsværdien.  

 

Det vurderes, at betalt product placement er kommet for at blive, hvorfor der i denne 

afhandling vil blive set nærmere på nogle af de positive og negative konsekvenser, som dette 

har for forbrugerne, producenter af film samt virksomhederne, der ønsker at anvende denne 
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metode i deres markedsføringsstrategi. I denne forbindelse tages der udgangspunkt i product 

placement fra udbydernes perspektiv, dvs. filmproducenterne og virksomhederne. 

 

2. Problemstillinger 

Product placement bliver som sagt benyttet i stigende grad. I forbindelse med, at det er blevet 

lovligt for virksomheder i Danmark mod betaling at få placeret deres produkter eller brands i 

fx film, TV-serier mv., er det et relevant og meget aktuelt område at se nærmere på. Til dette 

formål er der identificeret nogle problemstillinger, der er interessante at undersøge. 

 

For det første vil det være essentielt, at product placement som markedsføringsmetode virker 

efter hensigten, nemlig at skabe opmærksomhed omkring et produkt for i sidste ende at skabe 

præferencer hos forbrugerne, således at de vil overveje netop det viste produkt i deres 

beslutningsproces. Det vil derfor være interessant at se på effekten af de forskellige 

markedsføringsvirkemidler, som metoden indeholder, og belyse, hvorvidt det kan have 

signifikant betydning for forbrugernes attituder over for samt valg af et bestemt brand.  

Endvidere er det vigtigt, at forbrugerne accepterer anvendelsen af product placement; 

herunder de nye regler og tiltag for anvendelse af product placement i danskproducerede film.  

 

Det formodes, at det er de færreste brands, som har mulighed for at stå alene, dvs. kun blive 

markedsført vha. product placements. Dertil antages det, at forbrugerne ofte lægger mærke til 

de brands, som de på forhånd kender, når de ser dem i en film. Derfor vil det også være 

interessant at se på, om der er specifikke karaktertræk ved de produkter, der bliver anvendt i 

dag, dvs. fællestræk som gør, at det er en bestemt kategori af produkter, der så at sige egner 

sig til product placement. Det er relativt sparsomt med viden på dette område, hvorfor dette i 

høj grad vil være relevant at undersøge nærmere. 

 

I forlængelse af dette, bør en hver virksomhed forud for en investering i product placement 

stille sig selv det spørgsmål, om det vil være relevant at integrere som en del af 

virksomhedens markedsføringsplan, og om det vil kunne give det ønskede afkast: at skabe 

opmærksomhed omkring produktet. Det vil derfor være relevant at se nærmere på, hvorvidt 

det er muligt at kategorisere forskellige typer af produkter ud fra, om de kræver høj eller lav 

involvering i forbrugernes beslutningsproces. Det vil ligeledes være interessant at undersøge 
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mulighederne for at udarbejde en model for prisfastsættelse af de forskellige product 

placement typer. 

  

Vinkelen på nedenstående problemformulering vil derfor være en kombination af teori og 

empiri, hvor der som sagt tages udgangspunkt i product placement fra udbydernes perspektiv. 

 

3. Problemformulering 

Hvad er forbrugernes holdning til anvendelse af product placement; hvordan påvirker 

metoden deres attitude og beslutningsproces over for et bestemt brand, og hvorledes 

kan virksomheder anvende product placement i deres markedsføringsstrategi? 

 

4. Afgrænsning 

Product placement bliver anvendt i flere sammenhænge udover film, fx TV-programmer og 

TV-serier, men omfanget af denne afhandling er afgrænset til at omhandle product placement 

i danskproducerede film. I forbindelse med dette vil der dog blive inddraget eksempler og 

erfaringer fra andre lande, herunder USA og Storbritannien. 

En yderligere afgrænsning vedrører de produkter, der skal indgå i undersøgelserne; herunder 

vil der kun blive taget hensyn til produktkategorier, der er relevante for private forbrugere, 

altså B2C-produkter. 

 

5. Metode 

Dette afsnit har til formål at give læseren et overblik over afhandlingens struktur. Det er 

således en gennemgang af, hvilke modeller og metoder, som vil blive inddraget undervejs 

samt hvorfor disse er valgt frem for andre metoder og modeller. 

 

Der vil blive anvendt en metodisk tilgang til afhandlingen indeholdende en kombination af 

teori og empiri. Teorien skal belyse baggrunden for product placement samt danne grundlaget 

for forståelse af denne som markedsføringsmetode. 

Med afsæt i teorien vil analyseafsnittet bestå af tre kvantitative undersøgelser samt en 

efterfølgende kvalitativ undersøgelse i form af et fokusgruppeinterview og interviews med 

fagfolk fra branchen. Formålet med de kvantitative undersøgelser er at teste, hvordan og i 

hvor høj grad forbrugernes attituder kan påvirkes af product placement med forskellige 

produkter samt hvordan danske virksomheder kan udnytte denne viden til at integrere product 
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placement i deres markedsføringsstrategi. De empiriske undersøgelser har således til formål at 

belyse mulige signifikante forskelle i effekten af product placement-typerne for forskellige 

produktkategorier samt forbrugernes attituder over for denne markedsføringsmetode. 

Undersøgelserne skal ligeledes danne et billede af, hvilke holdninger de danske forbrugere 

har til anvendelse af product placement i danske film. Nedenfor vil der blive gennemgået valg 

af de væsentligste teorier, modeller, metoder samt fremgangsmåde. 

 

5.1. Placeringstyper 

Det vil være nødvendigt at kunne kategorisere product placement-typerne, herunder hvilken 

rolle placeringen spiller samt i hvilken grad denne optræder. Disse typer skal bistå forståelsen 

af, hvilke(n) placeringstype(r), der evt. vil vise sig at være mest fordelagtig at anvende i 

forhold til at fange publikums opmærksomhed enten bevidst eller ubevidst. 

 

5.2. Subliminal Perception 

Da subliminal perception kan være en mulig forgænger til product placement, er det relevant 

at se nærmere på dette fænomen. Det er dog ikke tilladt at benytte denne type stimuli i 

reklamer, men teorien bag skal benyttes til at se på sammenhængen mellem denne type 

reklamestimuli og product placement. 

 

5.3. Implicit/Eksplicit hukommelse & Mere Exposure Effect 

Subliminal perception leder videre til, hvordan forbrugerne kan være hhv. bevidste eller 

ubevidste omkring tilstedeværelsen af product placement. Der vil derfor blive set nærmere på, 

hvordan erindringer af eksponeringer bliver lagret i hukommelsen, hhv. den eksplicitte og 

implicitte hukommelse, samt mere exposure effect. Denne viden skal anvendes til 

udformningen af de empiriske undersøgelser, således at det i højere grad kan gennemskues, 

hvilke konsekvenser anvendelsen af de forskellige typer product placement har på 

forbrugernes attitude over for brands samt deres holdning til product placement i film. 

 

5.4. Beslutningsproces 

Formålet med afhandlingen er som sagt at se på, hvordan product placement potentielt kan 

påvirke forbrugernes attitude og beslutningsproces over for de produkter og brands, som de 

eksponeres for. Modellen for forbrugernes beslutningsproces (Evans et. al, 2009) er derfor et 

oplagt valg at medtage, da den vil være meget relevant i forhold til product placement.  
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Beslutningsprocesmodellen skal indgå for at kunne illustrere, hvordan forbrugerens 

beslutningsproces fungerer fra erkendelse af behov til selve beslutningen omkring køb samt 

hvordan product placement kan påvirke denne proces. Som alternativ kunne Stimuli-

Organisme-Respons-modellen (Buckley, 1991) have været benyttet. Den omhandler de 

markedsføringsstimuli, som forbrugeren bliver eksponeret for, dvs. Porter’s fire P’er 

(marketingmixet), samt hvordan omverden kan have indflydelse derpå. Dernæst ser SOR-

modellen på, hvad det reelt er, der påvirker forbrugerne og i sidste ende, hvilken adfærd disse 

udviser, når de foretager eller ikke foretager et køb. Det vurderes dog, at modellen for 

beslutningsprocessen er mere dybtgående end SOR-modellen, da den i højere grad ser på hver 

fase, som forbrugeren kommer igennem, hvorfor denne er valgt frem for SOR-modellen. 

Beslutningsmodellen har dog den ulempe, at det ikke er alle faser af modellen, der er lige 

relevant i forhold til product placement, hvorfor de vigtigste faser vil blive behandlet i større 

grad end andre. 

 

5.5. Elaboration Likelihood Model 

Elaboration Likelihood Model (herefter ELM) skal benyttes i forlængelse af 

beslutningsmodellen. ELM-modellen har til formål at præsentere de processer, som kan ligge 

til grund for attituderne hos forbrugerne samt ændringer af disse. Modellen bygger på, at et 

markedsføringsbudskab har mulighed for at påvirke forbrugerne, således at de enten skal 

bruge få eller flere ressourcer på informationsbearbejdning, når de foretager eller undlader at 

foretage et køb. Modellen skal hjælpe med at skabe forståelse for, hvordan product placement 

påvirker forbrugerne, herunder hvorvidt metoden spiller på genkendelsesfaktorer eller de 

følelsesmæssige faktorer. 

 

5.6. Produktkategorisering 

ELM ser som sagt på, hvilken type reklame, der kan påvirke forbrugeren, men det antages, at 

der også er forskel på, hvilke produktkategorier der bliver benyttet oftere end andre mht. 

product placement. For at kunne undersøge, hvilke produktkategorier der skaber mest 

opmærksomhed som product placement hos publikum, vil det være nødvendigt at kunne 

kategorisere disse. Til dette formål benyttes Foote, Cone & Belding-modellen (herefter FCB) 

af Richard Vaughn.  

FCB-modellen inddeler produkter i kategorier, der er defineret ud fra, om forbrugeren er højt 

eller lavt involveret kontra emotionel eller rationel i dennes overvejelser og handlinger i 
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forhold til valg af produkt (Pelsmacker et al., 2010). Fordelen ved denne model er, at den 

tager højde for forbrugernes involveringsniveau samt på hvilket mentalt niveau 

købsbeslutningen tages: emotionelt eller rationelt. Dette er særdeles vigtigt at finde forståelse 

for, da ikke alle produkttyper erhverves ud fra samme præferencegrundlag hos forbrugerne. 

Der er således stor forskel på forbrugernes involvering, når det fx omhandler køb af bil eller 

opvaskemiddel, selv om begge, ifølge FCB-modellen, kan karakteriseres som værende 

rationelle købsbeslutninger. 

 

Modellen foreskriver at inddele produkter i kategorier, som efterfølgende placeres i modellens 

kvadranter, hvilket dog kan give et forsimplet billede af, hvordan nogle produkter bør 

placeres, da det så at sige kan være at skære alle over en kam. Forbrugernes præferencer kan 

fx have stor indflydelse på, hvor involveret de er i en købsbeslutning, hvilket vil sige, at der 

måske bør foretages en mere detaljeret opdeling, således at det mere konkret er præferencerne 

mht. forskellige brands, der bestemmer placeringen i modellen. 

Det vil dog som udgangspunkt være mest fordelagtigt for de videre undersøgelser at 

kategorisere produkttyperne mere overordnet, da disse bl.a. skal være vejledende for valget af 

produkter til filmkliptesten. Modellens grundlag stemmer derfor umiddelbart overens med 

dette. Produktkategorierne skal som sagt anvendes i den videre proces, hvor product 

placement testes med forskellige produkter og brands med henblik på at undersøge, hvordan 

det kan påvirke forbrugernes attituder og adfærd over for disse. 

 

Et alternativ til FCB-modellen ville være at lave en simpel inddeling af de forskellige 

produkter i passende kategorier alt efter, hvilken prisklasse og/eller involveringsniveau disse 

tilhører. Det vil i dette tilfælde betyde, at der ikke vil blive taget højde for aspektet omkring 

den emotionelle kontra rationelle købsbeslutning, hvilket der som tidligere nævnt vil blive 

lagt stor vægt på, hvorfor FCB-modellen er valgt. 

 

5.7. Filmkliptest 

Til de empiriske undersøgelser vil der blive anvendt filmkliptests, som skal afklare, hvor 

udbredt et kendskab forbrugerne har til product placement. Testpersonerne bliver derfor bedt 

om at se et filmklip for derefter at besvare et tilhørende spørgeskema. Disse spørgsmål vil 

tage afsæt i den gennemgåede teori samt omhandle det konkrete filmklip og afspejle de 

opstillede problemstillinger, research questions og hypoteser. De vil ligeledes blive testet på 
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en lille gruppe respondenter og tilrettet om nødvendigt førend, at undersøgelsen officielt 

påbegyndes (Malhotra et al., 2007). Alternativt kunne der foretages en kvalitativ undersøgelse 

først og derefter bygge de kvantitative undersøgelsesspørgsmål på baggrund af disse. Der er 

imidlertid valgt en tilgang i omvendt rækkefølge, hvor spørgsmålene som sagt hovedsageligt 

vil være baseret på den teoretiske baggrund mv., hvor de kvantitative resultater efterfølgende 

vil blive evalueret nærmere i et fokusgruppeinterview. 

 

Product placement har som sagt til formål at være reklame, som forbrugerne ikke bevidst bør 

lægge mærke til. Spørgeskemaet vil derfor være opbygget således, at testpersonerne ikke i 

første omgang bliver informeret om, at undersøgelsen handler om product placement, da det 

vil kunne forringe resultaterne, hvis de på forhånd ved, at de skal lægge mærke til produkter 

placeret i filmen.  

For at få så mange respondenter som muligt udsendes links til filmklip (via YouTube) og 

spørgeskema elektronisk, hvilket umiddelbart er en mere effektiv måde at indsamle 

besvarelser. Der er i alt tale om at gøre disse links tilgængelige for knap 2.200 potentielle 

testpersoner. Forventningen er dertil minimum 100 gennemførte besvarelser så vidt muligt 

fordelt 50/50 på de to filmklip. 

Der er dog imidlertid opmærksomhed på de bias, der kan være ved denne metode. Det vides 

fx ikke med sikkerhed, om testpersonerne kun har set filmen én gang, hvilket kan medføre, at 

de kan svare ”rigtigt” på spørgsmålene, hvilket vil resultere i, at resultaterne bliver 

misvisende i databehandlingen. For at mindske bias, vil der sammen med skemaet og 

filmklippet blive medsendt en række retningslinjer til testpersonerne, hvilket vil blive 

beskrevet i afsnit 22. Et alternativ til dette kunne være at samle grupper af testpersoner, 

almene forbrugere, og vise dem filmklippet og derefter udlevere spørgeskemaet, således at der 

ville være bedre kontrol med denne del. Dette vurderes dog som værende for omfattende i 

forhold til udbyttet; jo flere besvarelser, jo pænere bør fordelingen blive, hvilket skaber et 

mere retvisende billede af resultaterne (Hansen, 9. februar, 2010). Derfor vælges et 

kompromis med risiko for bias for derved få flere svar. 

Disse tests egner sig dog imidlertid kun til at identificere lagring af erindringer i den 

eksplicitte hukommelse (Grimes et al., 2007). Metoder, der kan identificere implicit lagring i 

hukommelsen efter eksponering, er begrænset til konkrete observationer af en gruppe af 

testpersoner over en længere periode, hvorfor det er blevet fravalgt at teste dette og primært 

fokusere på lagring af stimuli i den eksplicitte hukommelse. 
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5.8. Spørgeskema med generelle spørgsmål 

Ud over filmtestundersøgelsen, vil der yderligere blive iværksat en undersøgelse; et 

spørgeskema med generelle spørgsmål vedr. forbrugernes holdninger og attituder over for 

product placement. Disse spørgsmål vil ligeledes bygge på teorien samt den viden, der er 

indhentet omkring lovgivningen og kritik af metoden. I dette skema vil respondenterne 

naturligvis være bevidst omkring, at spørgsmålene handler om product placement, og de vil 

ligeledes blive præsenteret for en definition af dette i begyndelsen af skemaet. Spørgeskemaet 

udsendes elektronisk, da metoden er hurtig, har lave omkostninger og skaber en acceptabel 

mængde af data, hvor interviewerbias vil være ikke-eksisterende (Malhotra et al., 2007). 

Link til spørgeskemaet vil blive gjort tilgængelig for knap 2.200 potentielle testpersoner. 

Dertil er forventningen minimum 100 gennemførte besvarelser. 

 

5.9. Databehandling 

Der vil i databehandlingen blive udført de analyser, der er nødvendige for at nå frem til 

forbrugernes holdninger og attituder over for product placement samt de produkter, som 

medvirker i de udvalgte filmklip. På baggrund af problemstillingerne og teorien opstilles 

hypoteser og research questions, der skal danne grundlaget for besvarelse af 

problemformuleringen. Disse vil bl.a. blive besvaret vha. frekvens- og krydstabeller samt 

regressionsanalyser. Endvidere vil der blive udført en reliabilitetsanalyse, som skal belyse, 

pålideligheden i undersøgelserne. Faktoranalysen skal afdække eksistensen af underliggende 

dimensioner, altså de latente variable. 

Til sidst foretages en klyngeanalyse, der har til formål at gruppere respondenterne således, at 

viden omkring mulige segmenter vil fremkomme, som kan anvendes i virksomhedernes 

planlægning. 

 

5.10. Kvalitative undersøgelser 

Databehandlingen vil som sagt blive efterfulgt af en kvalitativ undersøgelse i form af et 

evaluerende fokusgruppeinterview og interviews med fagfolk fra branchen, herunder 

filmproducenter og mediebureauer. Den kvalitative undersøgelse skal således anvendes til at 

evaluere og uddybe svarene fra den kvantitative undersøgelse, og give en mere dybtgående 

forståelse af respondenternes svar. 
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5.11. Model for fremgangsmetode 

Nedenstående model illustrerer en grafisk oversigt over dispositionen i denne afhandling. 

Figur 1. Metodeoversigt 

 

 

Introduktion 

Problemstilling 

Problemformulering 

Afgrænsning 

Product placement som 
markedsføringsmetode 

Historisk perspektiv 

Fordele, Ulemper & Kritik 

Anvendelse: Teori & Praksis 

Lovgivning 

Forbrugeradfærd 

Beslutningsproces 

Involvering, overvejelser og attituder 

Produktkategorisering 

Holdnings- og attitudeundersøgelser 

Research Questions & Hypoteser 

Filmtestundersøgelse 

Undersøgelse af generelle holdninger 

Databehandling 

Kvantitative analyser 

Kvalitative analyser 

Prissætningsmodel 

Diskussion 

Konklusion 

Perspektivering 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 16 af 239 

6. Kildekritik 

I afhandlingen er der benyttet forskelligt materiale vedr. teorier omkring product placement 

mv. Der er hovedsageligt anvendt udenlandske, videnskabelige artikler, da det er begrænset 

med teori omkring product placement i Danmark som følge af, at det først er blevet tilladt 

med betalt product placement primo 2011. De udenlandske artikler er fundet vha. 

artikeldatabasen Business Source Complete. I denne database er det muligt at afgrænse 

artiklernes relevans således, at der kun fremkommer videnskabeligt anerkendte artikler, 

hvorfor disse anses som værende kvalificerede kilder til afhandlingen. 

Der er ydermere benyttet nogle danske artikler, som er fundet vha. InfoMedia, hvilket i denne 

afhandling anses som værende egnet datakilde. 

Udover artikler er der også benyttet en række faglitterære bøger, der ligeledes anses som 

værende kvalificerede kilder. 

 

7. Definitioner 

Der vil i afhandlingen blive anvendt ord og begreber, der kan blive tolket forskelligt i forhold 

til hensigten, hvorfor de nu vil blive forklaret nærmere. 

 Product placement: en nærmere definition vil blive fremlagt i afsnit 8. 

 Virksomhed: den part, der ønsker at få eksponeret produkt(er) og brand via betalt product 

placement i film. 

 Producent: de filmproducenter, hvis film, som virksomhederne ønsker at blive eksponeret i 

vha. product placement. 

 Traditionel reklame: dækker bl.a. over annoncer, TV-reklamer, tilbudsaviser, radiospot, 

sponsorater.  

 Publikum: er forbrugere, der ser film. 

 Testpersoner: er respondenterne til filmtests. 

 

8. Definition af Product Placement 

I dette afsnit vil der blive set nærmere på forskellige definitioner af product placement for 

derved at kunne nå frem til den konkrete definition, der skal arbejdes ud fra i denne 

afhandling. Som udgangspunkt gøres der forskellige antagelser hos artikelforfatterne med 

henblik på, om det reelt er ”product placement” eller ”brand placement”, der er tale om. 

Tilhængere af begrebet brand placement argumenterer for, at det oftest er selve brandet for en 
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virksomhed eller produkt, der er fokus på i fx film, hvorfor betegnelsen product placement 

bliver mindre korrekt at anvende (Karrh, 1998). 

Det kan naturligvis diskuteres, hvorvidt der er tale om decideret placering af et produkt eller 

et brand. Betegnelsen product placement er dog blevet valgt til denne afhandling, da egne 

erfaringer viser, at virksomhedernes brands oftest er repræsenteret i form af et håndgribeligt 

produkt med synligt logo. Endvidere er det erfaret, at selve brandet (fx i form af logo eller 

lignende) ikke nødvendigvis er til stede, men at produktet i sig selv er tilstrækkelig 

genkendeligt, fx i form af velkendt design mv. På baggrund af dette antages det derfor, at 

brand placement reelt er en del af product placement som begreb. 

 

Nedenstående definitioner er blevet identificeret, og skal danne grundlaget for den definition 

af product placement, der tages udgangspunkt i. 

En placering kan bl.a. defineres som: ”the paid inclusion of branded products or brand 

identifiers, through audio and/or visual means, within mass media programming” (Moonhee 

et al., 2007: s. 470). En udvidelse af denne findes i artiklen af Karrh (1998), der definerer 

brand placement som ”a paid product message aimed at influencing movie (or television) 

audiences via the planned and unobtrusive entry of a branded product into a movie (or 

television program)” (s. 32). En sidste definition lyder således: ”Product placement is a 

combination of advertising and publicity designed to influence the audience by unobtrusively 

inserting branded products in entertainment programs such that the viewer is unlikely to be 

aware of the persuasive intent” (Cowley et al., 2008: s. 89). 

 

Med udgangspunkt i ovenstående definitioner, defineres product placement således: 

Product placement er en markedsføringsmetode, hvor en kombination af betalt reklame 

og omtale anvendes med det formål at påvirke publikum ved diskret at inddrage 

produkter og brands i film vha. lyd og/eller visuelle virkemidler, således at iagttageren 

ikke er bevidst omkring hensigten med produktets eller brandets tilstedeværelse. 

 

Formålet med product placement er at sælge en given virksomheds produkter eller services 

samt at øge kendskabet til virksomhedsbrandet (Shrum, 2004; Moonhee et al., 2007). 

Sidstnævnte må dog være det primære mål, da dette i første omgang skal danne grundlaget for 

en potentiel øget omsætning. Product placements ”can prime the brand in memory, which 

could influence later judgments or behaviors related to that brand” (Shrum, 2004: s. 82). Der 
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er således også forskel på product placement og generel tilstedeværelse af produkter i film, da 

inddragelsen og dermed eksponeringen af produkter eller brands som nævnt sker på baggrund 

af et økonomisk bidrag samt et samarbejde mellem virksomhederne og producenterne. 

 

9. Product Placement: Et historisk overblik 

Medierne har haft meget fokus på product placement de seneste år, og der er sket en stor 

stigning i anvendelsen af denne metode, bl.a. på det amerikanske marked. Her er product 

placement i de sidste par årtier blevet en meget sofistikeret forretning med product placement-

bureauer, der hjælper med at finde muligheder for at benytte product placement i 

markedsføringshenseender (Shrum, 2004). Metoden er ikke et nyt fænomen, og det følgende 

afsnit ser derfor nærmere på, hvordan product placement har udviklet sig gennem årene. 

 

9.1. Product Placement: Begyndelsen 

Product placement har været kendt siden 1920’erne, hvor virksomhederne for første gang 

placerede kendte produkter i film. På dette tidspunkt var det typisk produkter såsom: 

cigaretter, sæbe, cola og biler, men udbredelsen var dog begrænset, da producenterne mente, 

at det kunne påvirke den kreative del af filmene i en negativ retning (Hackley et al., 2008). 

Det var først i 1930’erne, at product placement begyndte at vinde mere terræn, da det gik op 

for virksomhederne, at de kunne få eksponeret deres produkter ved at betale for at få dem vist 

og/eller anvendt i film. Eksempelvis kan det nævnes, at White Owl Cigars betalte $250.000 til 

producenten for, at hovedrollen skulle ryge netop disse cigaretter i filmen. Som et andet 

eksempel kan nævnes, at det i 1940’erne var sjældent at se en Warner Brothers-film, der ikke 

havde et General Electric-køleskab placeret i handlingen (Lindstrom, 2008). Det var dog også 

typisk, at virksomheden betalte med produkter, fx leverede Coca-Cola drikkevarer til hele 

filmholdet, eller at en skuespiller fik gratis cigaretter til privatforbrug med det formål, at 

skuespillerne med større sandsynlighed ville ryge dem i de film, som de medvirkede i 

(Segrave, 2004). 

 

9.2. Product Placement: 1980’erne 

Product placement har været kendt og benyttet i mange årtier, men det var først i starten af 

1980’erne, at der reelt blev lavet opgørelser over, at en placering af et produkt rent faktisk 

havde en virkning på salget af dette produkt. Det gælder fx filmen ”E.T.” fra 1982. 

Producenterne havde først forespurgt Mars Company, som producerer ”M&Ms”, om de ville 
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være interesserede i at betale for at få deres produkt vist i filmen. Dette var de imidlertid ikke 

interesserede i, og virksomheden Hershey tilbød deres chokolade ”Reese’s Pieces” som 

alternativ. Salget af ”Reese’s Pieces” blev kun en uge efter premieren tredoblet, og inden for 

de første par måneder efter premieren, valgte 800 biografer at have netop denne chokolade på 

deres hylder (Lindstrom, 2008). I denne situation må det formodes, at beløbet, som 

virksomheden havde betalt for at få produktet med i filmen, blev tjent ind igen som følge af, 

at salget steg så voldsomt. 

Product placement kan dog også være en markedsføringsmetode, som ikke altid virker efter 

hensigten. Dette var fx tilfældet i James Bond-filmen ”Die Another Day” fra 2002. 

Filmproducenten formåede at vise 23 brands i løbet af 123 minutter, hvorfor nogle kritikere 

efterfølgende døbte filmen: ”Buy Another Day” (Lindstrom, 2008).  

 

9.3. Prisfastsættelse 

Det er generelt problematisk at prisfastsætte product placement, fordi det kun er muligt at lave 

et estimat af, hvor mange der vil lægge mærke til det medvirkende produkt. 

I Hollywood blev der lavet en model, der fastlagde prisen på følgende måde: en film, som 

havde en indtjening på op til $50 millioner, ville sælge ca. 200.000 videobånd, og en film, 

som havde en indtjening på over $50 millioner, ville sælge 300.000 videobånd. Oven i dette 

skulle filmudlejning og visning på TV lægges til. Med et ca. antal for, hvor mange der blev 

eksponeret, ville prisen være antallet af forbrugere ganget med mellem $0,50 og $1. 

I en A-film ville dette betyde, at product placements ville ligge mellem $25.000 og $100.000 

for en film. Prisen ville selvfølgelig samtidig afhænge af, om produktet havde en 

fremtrædende rolle, eller blot kunne ses i baggrunden (Segrave, 2004). Andre priseksempler 

viser, at et produkt vist i baggrunden ville koste virksomhederne $2.500, hvorimod et produkt, 

som blev anvendt og omtalt, ville ligge på en pris på omkring $18.000 (Segrave, 2004). 

 

9.4. Product Placement i Danmark 

I Danmark er ikke-betalt product placement set i bl.a. filmene ”Krummerne 1” og 

”Krummerne 2” fra 1990’erne, hvor Ota Solgryn har en fremtrædende rolle på morgenbordet. 

Ligeledes er Ota Solgryn med i film ”Vildbassen”, der også, ligesom ”Krummerne”, er 

produceret af Regner Grasten. Regner Grasten så nemlig en mulighed for at reducere 

produktionsomkostningerne ved at implementere product placement i sine film (jf. Hug-

info.dk). Dette betød nemlig, at der ikke skulle bruges lige så mange penge på at købe 
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Figur 2. Ofcom Product Placement ”P” 
 

 
 

Kilde: Ofcom 

 

produkter, som skulle bruges i filmen, men at disse blev sponseret af forskellige 

virksomheder. 

 

Product placement i Danmark er dog endnu ikke nået det samme udbredelsesniveau, som det 

er i USA. I Danmark findes der mange tilskud til produktion af film, hvilket gør, at 

instruktørerne kan tillade sig at være mere kritiske 

over for de produkter, som de mener, skal 

integreres i filmen. En virksomhed kan derfor 

ikke være sikker på, at deres produkt er med i den 

endelige film, hvis instruktøren ikke mener, at det 

har fungeret korrekt i en scene; det må nemlig 

ikke ødelægge det kunstneriske produkt (jf. 

Samsonnet.dk). 

Product placement ses imidlertid også i reality-serier såsom ”Paradise Hotel”, som vises på 

TV3. Programmet er produceret af et britisk selskab og er derfor underlagt nogle andre regler 

end de danske. Reglerne hér påkræver et lille ”P”, jf. figur 2, i hjørnet af skærmen i både 

starten og slutningen af programmet, når der indgår product placement. Derudover er de 

britiske regler styret af Ofcom og er strikse omkring, hvilke produkter der må blive brugt til 

product placement. Der må således ikke reklameres for cigaretter og anden type tobak eller 

receptpligtig medicin. Alkoholiske drikke, hasardspil, andre typer medicin, mad og drikke, 

som har et højt indhold af fedt, salt eller sukker, modermælkserstatning og våben, må 

ligeledes ikke placeres i britiske programmer (jf. Ofcom). Derudover er der meget åbne regler 

i England, såfremt der vises det lille ”P”. 

 

9.5. Product Placement i andre sammenhænge 

Product placement er ikke kun begrænset til fx film og tv-serier; det bliver brugt i mange 

medier, som fx videospil. Et eksempel hertil er bilspil, hvor brugeren bliver bedt om at vælge, 

hvilken bil der skal køres i inden spillets start, og evt. hvilken sponsor der skal være på bilen 

(Nelson, 2002). Product placement er på sin vis med i hele spillet, og virksomheden er sikker 

på, at brugeren af spillet nok skal se deres brand. 

Product placement bliver ligeledes anvendt i bøger, hvor de effektivt kan nå forbrugeren, da 

denne er meget engageret i handlingen. Derudover er det et godt medie for product placement 

at blive benyttet, da produktet skal beskrives så detaljeret, at læseren forstår produktet, da det 
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jo ikke kan ses visuelt. Også i musikbranchen bliver product placement anvendt, og kendte 

mennesker bliver betalt for at benytte bestemte brands, også kendt som ”celebrity 

endorsement”. 

En alternativ måde, hvorpå product placement er blevet benyttet, er fx i Legoland Californien, 

hvor der er blevet bygget en Volvo-model i Lego, og små Lego-biler til ”køreskolen” (jf. 

LEGO). Volvo-brandet er altså placeret i en anden kontekst, end man hidtil har set den, men 

da den består af Lego-klodser, falder den ind i billedet, og forbrugerne lægger måske ikke 

bevidst mærke til det. 

 

10. Product Placement: Fordele & Ulemper 

Som med så mange andre markedsføringsmetoder er der også en række fordele og ulemper 

forbundet ved anvendelse af product placement. 

Hvis der tages udgangspunkt i at belyse førstnævnte, så har product placements længere 

levetid i modsætning til fx traditionelle TV-reklamer (Brennan et al., 1999), hvilket naturligt 

skyldes muligheden for, at forbrugerne ønsker at se filmene mere end én gang. Desuden 

koster product placements som regel mindre end traditionelle reklamer; dog vil prisen 

naturligvis som udgangspunkt afhænge af placeringen samt i hvor høj grad, at denne har en 

fremtrædende rolle (Shrum, 2004), hvilket vil blive behandlet i afsnit 35. 

En anden fordel ved product placements er, at publikum lader til at have mere positive 

holdninger til placeringerne end traditionelle reklamer, fordi deres tilstedeværelse gør 

handlingen mere realistisk; annoncørerne, dvs. virksomhederne, får derved det bedste fra både 

traditionel kommunikation, reklame og publicity (Shrum, 2004). 

For det tredje kan virksomhederne med product placement omgå problemet med, at 

forbrugerne ”zapper” væk, når et produkt eller brand vises i film, igen i modsætning til 

traditionelle TV-reklamer, hvor forbrugerne måske vil være mere tilbøjelig til bevidst at 

ignorere indholdet (Moonhee et al., 2007). Filmen har umiddelbart publikums fulde 

opmærksomhed, og de kan ikke undgå at blive eksponeret for product placements, og 

ydermere vil eventuelle forstyrrende elementer fra omverdenen være begrænset (Brennan et 

al., 1999). Det samme gør sig gældende for film, der vises i biografen. 

En fjerde fordel er, at product placement gør det muligt for virksomhederne at målrette deres 

brands og produkter til specifikke segmenter, fordi indsigten i demografien er velkendt i 

forhold til, hvilken type publikum, der ser hvilke film (Moonhee et al., 2007). 
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Mange brands bliver generelt betragtet som værende ens mht. deres funktioner mv., og 

forbrugerne ser det i mindre grad nødvendigt at søge information omkring produkter, hvorfor 

deres opmærksomhed omkring reklamer bliver begrænset (Grimes et al., 2007). Det er derfor, 

at product placements bliver mere interessante for virksomhederne, da de for det første får 

mulighed for at få eksponeret deres brand, men også at produktets egenskaber og 

funktionalitet kan blive demonstreret. 

Undersøgelser har dog imidlertid vist, at ikke alle former for product placement er lige 

effektive (Brennan et al., 1999) samtidigt med, at det kan være problematisk at måle den 

effekt, som metoden reelt har på virksomhedernes omsætning. Ulempen ved dette er, at 

virksomhederne ikke kan være sikre på, om deres markedsføringsinvestering har været 

pengene værd.  

Det er derudover svært at vide på forhånd, hvordan produktet harmonerer sammen med 

filmens handling i publikums øjne. En anden ulempe og risiko er derfor, at product placement 

kan påvirke forbrugerne negativt i kraft af, at de kan finde produktets tilstedeværelse 

upassende og/eller forstyrrende for handlingen (Cowley et al, 2008). Som nævnt i 

problemstillingen, bør virksomhederne derfor nøje overveje, hvorvidt product placement skal 

være en del af deres markedsføringsstrategi (d'Astous et al., 1999). Dette vil blive diskuteret i 

afsnit 36, hvor tidligere forskningsresultater omhandlende, hvilke typer product placement, 

der har vist sig at være mest effektive, vil blive inddraget samt gennemførelse af filmtests. 

 

11. Kritik af Product Placement 

Product placement er som nævnt ikke en ny opfindelse indenfor markedsføring. Anvendelsen 

har gennem tiderne været meget varieret, og der findes utallige eksempler på, hvordan 

metoden er blevet brugt på en både diskret og mindre diskret måde. Begge tilfælde har mødt 

en del kritik fra omverdenen. 

I Danmark møder de nye lempede regler også kritik. En af de danske kritikere er bl.a. 

Frederik Preisler fra reklamebureauet Mensch. På trods af at han tjener sine penge i 

reklamebranchen, og derfor umiddelbart burde hilse den nye lovgivning velkommen, udtaler 

han, at det efter hans mening er et tilbageskridt for branchen (jf. DR1: Aftenshowet, 2011). 

Han mener, at forbrugerne fortsat bør beskyttes mod betalt reklame, når det kommer til 

underholdningsprogrammer. De har så at sige ikke paraderne oppe, hvorfor de skal vide, 

hvornår de bliver udsat for reklame. Han mener derudover, at legitimeringen af product 

placement vil kunne få unødige konsekvenser for manuskriptforfatternes arbejde, da de kan 
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risikere at skulle gå på kompromis for at få inkorporeret et produkt i handlingen, hvilket i 

sidste ende vil gå ud over det kunstneriske produkt.  

Denne betragtning bliver også bakket op af andre kritikere. Karrh (1998) skriver således, at 

filmproducenterne ofte sender manuskripterne til såkaldte placement-agenter før 

indspilningen starter, og at dette i nogle tilfælde kan medføre, at filmen i højere grad bliver 

modificeret til virksomhedernes fordel. Det er derfor i disse tilfælde indirekte 

virksomhederne, der tager mange af beslutningerne i filmproduktionen, hvilket som sagt kan 

kompromittere det kunstneriske produkt, da de jo selvsagt vil være mere fokuseret på at øge 

kendskabet til og sælge deres produkter end at opretholde integriteten i filmens fortælling 

(Karrh, 1998). 

 

Andre kritikpunkter af product placement handler om, at forbrugerne for det første bliver ledt 

til at tro, at placeringerne af produkter så at sige bliver ”blåstemplet” af de medvirkende 

skuespillere som følge af, at de anvender og/eller omtaler dem i filmen (Karrh, 1998). Der er 

med andre ord tale om en product placement-strategi, der går ud på at parre disse produkter 

med attraktive skuespillere på en sådan måde, at de enten eksplicit eller implicit indgår som 

en naturlig del af handlingen. Problematikken i dette er dog netop, at finde den rette balancen 

mellem ”naturlig” inddragelse og overdreven eksponering. Samtidig bør produktet, som 

tidligere nævnt, være strategisk korrekt placeret, således at virksomheden undgår, at 

eksponeringen medfører negativ attitude hos publikum. 

For det andet menes metoden i sagens natur at være vildledende, da publikum ikke 

umiddelbart opfatter tilstedeværelsen af product placements som værende reklame for den 

pågældende virksomheds produkter (Karrh, 1998), som følge af at publikum ser filmen som 

værende underholdning og ikke reklame. 

 

Der er altså tale om nogle kritikpunkter, der umiddelbart giver anledning til bekymring 

omkring anvendelsen af product placement i film. Dette leder frem til næste afsnit, hvor der 

ses nærmere på de forskellige typer af product placement samt deres konsekvenser. 

 

12. Product Placement: Anvendelse 

Der findes mange måder, hvorpå virksomheder og producenter i samarbejde kan få indført 

produkter og brands i film. Hertil er der umiddelbart stor forskel på, hvor vellykket eller 
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mislykket et produkt bliver eksponeret, og der findes efterhånden utallige eksempler på begge 

dele. 

Der vil i dette afsnit blive belyst de forskellige typer af product placement, der kan anvendes, 

samt se på nogle af de virkninger, som hver enkelt type kan have. Placement-typerne skal i et 

senere afsnit bistå valget og karakteriseringen af de konkrete produkter, som skal være en del 

af den videre analyse. 

 

Som tidligere nævnt er det naturligvis i alle parters interesse, at det færdige resultat kommer 

til at gavne dem begge så positivt som muligt. Dog er der risiko for, at producenterne kan 

blive fristet til at gå på kompromis med manuskriptets indhold, hvis betalingen er attraktiv. 

Når der tales om mislykkede tilfælde af product placement, betyder det, at placeringen eller 

sammenhængen med filmens handling er malplaceret og/eller indiskret. Meningen med 

product placement er, som bekendt i definitionen, at fremstille et produkt eller brand på en 

sådan måde, at publikum så at sige ikke stiller spørgsmålstegn ved disses tilstedeværelse, 

ellers undermineres hele formålet med denne markedsføringsmetode. Et eksempel på en 

mindre diskret product placement kunne fx være fra filmen ”Cast Away” fra 2000, hvor 

kurerfirmaet FedEx, se figur 3, spillede en nøglerolle for historien samtidig med, at brandet 

rent visuelt var meget markant til stede, se nedenstående scenebilleder fra filmen. 

Figur 3. Scenebilleder fra filmen Cast Away (2000) 

  

Kilde: WorstProductPlacement.com 

 

12.1. Persuasion Knowledge 

Problemet med, at product placement åbenlyst bliver fremstillet, er, at publikums persuasion 

knowledge kan blive aktiveret og dermed distrahere dem fra den egentlige handling (Shrum, 

2004). Persuasion knowledge er essentiel i enhver overtalelsesproces (Matthes et al., 2007), 

og er den viden, som forbrugerne tillægger sig, når de møder budskaber, der forsøger at 

overtale dem til noget bestemt (Cowley et al., 2008), fx køb af et forbrugsgode. Når denne 
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aktiveres resulterer det i, at forbrugeren stiller spørgsmålstegn ved budskabet eller produktet, 

velvidende hvad formålet med dennes tilstedeværelse er. Persuasion knowledge bliver ikke 

aktiveret automatisk, men kun som følge af at forbrugeren bliver bevidst omkring formålet 

med overtalelsen (Cowley et al., 2008). Ved succesfuld anvendelse af product placement vil 

persuasion knowledge altså ikke blive aktiveret (eller som minimum være begrænset) som 

følge af et skjult budskab og manglende identifikation af dette (Shrum, 2004). 

 

Det er dog ikke altid, at strategien med product placement er, at budskabet skal være skjult. 

Shrum (2004) nævner som eksempel, at James Bond-filmen ”GoldenEye” fra 1995 ikke lagde 

skjul på linket mellem virksomheden, BMW, og filmen i reklamematerialet op til og efter 

filmens premiere. Med denne åbenlyse promovering, kan det tænkes, at BMW især var 

interesseret i at gøre opmærksom på, at James Bond ikke længere kørte i Aston Martin. 

Endvidere menes det, at ”promotional tie-ins are key to the succes of a product placement” 

(Shrum, 2004: s. 49), altså at linket mellem produkt og film tydeligt bør fremgå i reklamer og 

andet filmrelateret materiale. 

Desuden er konteksten meget vigtig for product placement’s succes – jo mere publikum får 

mulighed for at kunne leve sig ind i den handling, som filmen præsenterer, jo mindre opleves 

product placement som et forsøg på markedsføring, jf. persuasion knowledge. Det samme 

sker, når publikum glemmer, at det er skuespillere i en fiktiv handling og ikke er ”rigtige 

mennesker” på skærmen (Shrum, 2004). 

 

12.2. Product Placement: Strategier & Typer 

Ved nærmere klassificeringen af product placement-strategierne findes tre typer, som 

d'Astous et al. (1999) har defineret. Termerne eksplicit og implicit hukommelse vil blive 

gennemgået i afsnit 14. 

Implicit product placement: et brand eller produkt er tilstede i filmen uden formelt at blive 

eksponeret, altså at product placement spiller en kontekstuel, 

passiv rolle. 

  
Integrated explicit 

product placement: 

et brand eller produkt bliver eksponeret formelt i filmen, altså den 

spiller en aktiv rolle. 

  
Non-integrated explicit 

product placement:  

brandet eller produktet bliver eksponeret formelt, men er ikke 

integreret i indholdet/handlingen. 
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Der er altså tale om anvendelse af product placement på forskellige niveauer, og disse 

strategier kan indeholde auditive såvel som visuelle egenskaber. Førstnævnte indbefatter lyd, 

hvilket vil sige, at produktet eller brandet nævnes eller på anden vis bliver eksponeret via lyd. 

Dette kunne fx komme til udtryk ved, at skuespillerne i stedet for at nævne, at de har købt en 

ny bil eller lignende, siger, at de har købt den nye Mercedes-model. 

Et andet eksempel fra filmverdenen er ”Wall Street” fra 1987, hvor børsmanden ”Bud Fox” 

sidder på en restaurant sammen med ”Gordon Gekko”, og bestiller ”Evian” i stedet for bare at 

bestille et ”glas vand”. Det er tydeligt, at Evian i en eller anden udstrækning har haft 

indflydelse mht. denne scene i filmen. Det kan dog diskuteres, om denne anvendelse af 

product placement her er tilstrækkelig diskret integreret, således at publikum ikke bliver 

distraheret fra den egentlige handling. Dette vil øjensynligt afhænge af, om publikum på 

forhånd kender til mærket Evian, og derfor ikke undrer sig over, hvad det er, han bestiller. 

Til sammenligning havde det måske været et mindre opsigtsvækkende tilfælde, hvis det fx 

havde været Coca Cola, og han havde bestilt en ”Coke”. Under alle omstændigheder findes 

der som sagt mange af disse eksempler, og ikke alle mennesker har samme oplevelse af 

scenerne. 

 

Mht. de visuelle typer af product placement har Moonhee et al. (2007) defineret følgende tre 

niveauer: 

Background: produktet eller brandet bliver vist sammen med en af hovedrollerne, evt. i 

baggrunden, men bliver ikke direkte anvendt. 

  
Used by actor: produktet anvendes eller omtales af skuespillerne. 

  
Story connection: produktet eller brandet er en aktiv del af handlingen, og giver handlingen 

mening, ”such as saving the main character or helping to solve a problem in 

the movie.” (Moonhee et al., 2007: s. 473) 

 

Disse niveauer kan yderligere kategoriseres som high og low plot placements, der 

repræsenterer, i hvor høj grad en product placement er en del af handlingen. Hvis produktet 

har en stor rolle i handlingen, kaldes det en high plot placement, og tilsvarende er en low plot 

placement produkter uden en væsentlig rolle (Moonhee et al., 2007). 

Brands er ofte tæt forbundet med den karakter, der optræder i filmen eller selve historien, og 

er derved med til at definere karakteren eller handlingen (Shrum, 2004). Netop denne form for 
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anvendelse har tendens til at skabe mere positive attituder over for virksomhedsbrandet hos 

forbrugerne i modsætning til, når placeringen er i baggrunden eller er del af historien. 

Endvidere har undersøgelser vist, at forbrugerne vil evaluere produktet mere positivt, når 

skuespilleren i forvejen er vellidt (Moonhee et al., 2007). 

Ifølge Moonhee et al. (2007) vil niveauet for aktivering af brandet, dvs. graden af anvendelse 

og valg af disse visuelle typer product placements, være afgørende for, i hvor stor grad et 

virksomhedsbrand vil blive husket i fremtiden. Dertil har en undersøgelse vist, at visuelle 

high plot placements i højere grad bliver genkendt end visuelle low plot placements. 

Tilsvarende kalder Brennan et al. (1999) high og low plot placements for hhv. prominent og 

subtle, og resultaterne viser, at prominent product placements skaber betydelig mere 

opmærksomhed og kendskab end subtle product placements. På den anden side har det også 

vist sig, at prominente placeringer kan have en negativ indflydelse på publikums attitude over 

for virksomhedsbrandet (Cowley et al., 2008), fx som følge af at forbrugerens persuasion 

knowledge bliver aktiveret, som tidligere omtalt. 

 

13. Subliminal Perception 

Subliminal perception er en tilstand, der kan udnyttes i reklamer, hvor et budskab bliver 

præsenteret på en sådan måde, at den er under forbrugerens bevidsthedsniveau. Det kan være 

et visuelt eller auditivt budskab, som angiveligt opfattes implicit, og altså ikke bevidst. Det 

menneskelige øje er i stand til at opfatte langt flere informationer i løbet af kort tid i forhold 

til øret, hvorfor de visuelle stimuli har været mere anvendt i forbindelse med subliminal 

perception (Moore, 1982). 

Subliminale stimuli er en form af stimuli, der påvirker underbevidstheden (subliminal 

perception), hvilket betyder, at forbrugeren modtager nogle inputs, som han/hun ikke er 

opmærksom omkring. Ubemærkede stimuli er i nogle situationer nok til efterfølgende at 

fremkalde tilstrækkelige affektive reaktioner (like/dislike), som kan forekomme uden 

omfattende perceptuelle kognitive handlinger (Moore, 1982). 

Hertil handler markedsføringsstimuli om at påvirke forbrugerens følelser således, at det 

medfører, at de får lyst til at købe et bestemt produkt. Derfor er der også mange forskere, som 

gerne vil kunne fastlægge nogle generelle fakta omkring mennesket; de opfatter forbrugeren 

som en statisk organisme, der behandler stimuli input passivt og svarer på automatisk og 

forudsigelig vis. Men som tidligere nævnt, kan der ikke generaliseres, når der tales om stimuli 

og følelser, da alle forbrugere har forskellige reaktionsmønstre (Moore, 1982).  
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Ifølge Moore (1982) var opfattelsen i 1980’erne, at mennesker kan opfatte og reagere på 

stimuli uden at være i stand til at være opmærksomme på det, hvilket er accepteret og 

veldokumenteret gennem flere undersøgelser. Han beretter om noget, der kaldes et 

”threshold”, et bevidsthedsniveau, som skal indikere, hvor grænsen for, hvad forbrugerne er 

bevidste omkring, ligger. Han mener ligeledes, at hvis der fandtes et absolut threshold-niveau, 

burde der være et niveau over denne grænse, hvor der ingen reaktion ville være fra 

forbrugerens side. Men dette absolutte niveau findes ikke, og derfor lægges der mærke til 

nogle stimuli, hvor andre vil gå ubemærket hen. Forbrugernes threshold-niveauer er 

individuelle, og kan hos den enkelte forbruger skifte fra dag til dag, hvorfor der ingen fast 

bevidsthedsniveau kan findes.  

 

Ses subliminal perception i et historisk perspektiv, har der været en del forvirringer omkring 

virkningen af fænomenet. I 1953 hævdede forsker James Vicary, at han ved at indsætte 

hurtigt blinkende billeder i en film kunne få seere til at købe mere Coca-Cola og popcorn i 

pausen eller efter filmen. Men i 1962 blev det afsløret, at han havde forfalsket resultaterne. Et 

lignende forsøg blev udført, og her var der ingen tendens til, at salget af popcorn og Coca-

Cola skulle stige (Nielsen, 2001). 

 

I 1973 blev der lavet et forbud mod at bruge subliminal reklame i USA og Canada, da man 

ikke mente, at det var i offentlighedens interesse, og ligeledes at forbrugerne kunne blive 

vildledt (jf. Snopes: Urban Legend). 

Der har siden da kørt en del sager og anklager i USA omkring brugen af subliminal reklame; 

fx er musikere blevet anklaget, men dog efterfølgende frifundet for, at deres tekster har haft et 

budskab, som har fået unge teenagere til at forsøge selvmord (Nielsen, 2001).  

Selv præsident George W. Bush blev under hans valgkamp i 2000 anklaget for at benytte 

subliminal perception i hans TV-reklame, der viste ord (og dele deraf). Da ordet 

”BUREAUCRATS” blev vist på skærmen, viste man kun den sidste del af ordet ”rats” (rotter) 

for at håne modstanderen (Nielsen, 2001). 

 

Subliminale stimuli er ikke velset at anvende, og for den sags skyld også ulovligt, som 

tidligere beskrevet. Product placement har nogle af de samme egenskaber, hvilket kan være 

en af grundene til, at det er blevet så udbredt de senere år, og bliver benyttet i større og større 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 29 af 239 

grad. Når product placement benyttes, vil forbrugeren også blive påvirket af nogle stimuli, 

som han/hun vil kunne erindre på to forskellige måder: implicit- og eksplicit hukommelse.  

 

14. Implicit/Eksplicit hukommelse 

Udover subliminal perception tales om anvendelse af virkemidler, der kan påvirke hhv. den 

implicitte og eksplicitte hukommelse hos forbrugerne, som en del af product placement-

konceptet. 

Eksplicit hukommelse er den bevidste erindring (recollection) af begivenheder, og implicit 

hukommelse er den ubevidste erindring, der kan have indflydelse på adfærd uden, at 

forbrugeren nødvendigvis er bevidst omkring en tidligere eksponering af produkt eller brand 

(Goode, 2007). Der kan således tales om, at eksplicit hukommelse er ”frivillig”, og at implicit 

hukommelse er mere ”ufrivillig” lagring af inputs og stimuli (Shrum, 2004), hvorfor 

sidstnævnte også betragtes som etisk ukorrekt at anvende over for forbrugerne. I modsætning 

til eksplicit hukommelse hentes erindringer fra den implicitte hukommelse automatisk og har 

dermed ubevidst indflydelse på forbrugernes beslutninger og præferencer (Grimes et al., 

2007). Førend at eksplicit hukommelse kan aktiveres, kræver det, at pandelapperne er 

aktiveret, hvilket er en krævende proces, hvorimod implicit hukommelse vedkommer de 

ældre dele af hjernen. De to processer involverer begge det limbiske system, som er hjernens 

center for følelser, og i særdeleshed hippocampus, hvor erindringer bliver lagret og hentet fra 

(Shrum, 2004). 

Goode (2007) omtaler hypotesen om, at mennesker kan genkende på to måder baseret på hhv. 

eksplicit og implicit hukommelse. I første tilfælde vil forbrugeren være i stand til at søge i sin 

eksplicitte hukommelse efter en tidligere oplevet stimuli, hvorefter der vil ske en mental 

rekonstruktion af den tidligere oplevelse og resultatet er erindring af tidligere erfaringer. 

Erindringen kan også ske gennem implicit lagring, der går ud på, at selv de implicitte stimuli 

vil kunne forme hukommelse, der kan blive tolket som en reel tidligere erfaring. 

Forskellen mellem de to er umiddelbart, at den eksplicitte hukommelse er 

erindringsgenkendelse (recollective recognition), og den implicitte hukommelse er den 

familiære genkendelse af tidligere oplevelser (familiar recognition). Sagt på en måde, så vil 

en eksplicit eksponering gøre forbrugeren i stand til at identificere, i hvilken sammenhæng 

eksponeringen har fundet sted i modsætning til den implicitte, som ikke vil have denne effekt, 

men opleves mere familiær (Goode, 2007). 
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Implicit hukommelse overlever dog længere end den eksplicitte, hvilket gør, at product 

placement kan have en langsigtet effekt på den implicitte hukommelse (Moonhee et al., 

2007). Derudover kan implicit hukommelse forstærke den ”familiære” opfattelse af et 

produkt, hvilket kan resultere i en mere positiv evaluering af dette (Moonhee et al., 2007), 

men anvendelse af product placement kan også øge den implicitte (hukommelse) 

modtagelighed over for brandet uden nødvendigvis at opbygge den eksplicitte hukommelse 

(Cowley et al., 2008). Resultaterne fra en undersøgelse (d’Astous et al., 1999) har dog 

imidlertid vist, at brug af implicit product placement (jf. product placement-strategierne, 

afsnit 12.2) bør undgås, da de kan blive opfattet som mindre etiske end andre former for 

product placement. Endvidere kan forøgelsen af den eksplicitte hukommelse medføre, at 

forbrugerne så at sige vil forsvare sig mod product placements formål mht. overtalelse samt 

skabe negativ attitude over for brandet (Cowley et al., 2008), jf. persuasion knowledge. 

Den implicitte hukommelse vil være den dominerende frem for den eksplicitte i situationer, 

hvor beslutningstagningen ikke kræver informationssøgning (Grimes et al., 2007). En god 

product placement er ifølge Shrum (2004), når: ”The placement of the product in a scene in 

the movie is not connected with the company as an explicit attempt to persuade, and the 

brand is presented in the context of a story” (s. 48). Det er således forbrugerens manglende 

bevidsthed omkring formålet med brandets tilstedeværelse, der er det centrale i spørgsmålet 

om, hvorvidt en product placement er effektiv eller ej. Dog garanterer en forbedring af 

erindringen af et brands tilstedeværelse ikke en forbedring af attituden over for 

virksomhedsbrandet (Cowley et al., 2008). 

Der kan derfor siges at være et paradoks omkring product placements som 

markedsføringsmetode: ”If you notice it, it’s bad. But if you don’t notice, it’s worthless” 

(Ephron, 2003: s. 20).  

 

Den implicitte hukommelse kan i nogle situationer være den dominerende, hvilket betyder, at 

det kan være en fordel for virksomhederne, hvis de kan påvirke denne, hvilket leder frem til 

næste afsnit, hvor der vil blive set nærmere på dette. 

 

15. Mere Exposure Effect 

Et fænomen, der især påvirker forbrugernes implicitte hukommelse, er mere exposure effect. 

Ideen bag mere exposure foreslår, at publikum kan udvikle positive attituder og følelser over 

for et bestemt brand alene ved gentagende eksponeringer, uden at de nødvendigvis kan huske 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 31 af 239 

det efterfølgende (Shrum, 2004; Matthes et al., 2007): ”The mere exposure effect is a learning 

effect that apparently can take place entirely outside of conscious awareness, involving 

implicit rather than explicit knowledge” (Matthes et al., 2007: s. 480). Derved lader meningen 

med at have passive rekvisitter med i en scene, jf. implicit product placement som defineret 

tidligere, til at være mere betydningsfuldt, end man umiddelbart skulle tro. Faktisk spiller 

mere exposure effects en stigende rolle i at have indflydelse på forbrugernes 

beslutningstagning, hvilket især gør sig gældende i situationer, hvor de ikke har motivation 

eller mulighed til at søge informationer, der kan assistere dem i deres valg (Grimes et al., 

2007). Forbrugerne vil i disse situationer forholde sig til, hvad de ved og kender til i forvejen, 

dvs. det familiære, hvilket får det eksponerede produkt til at stå længere fremme i 

hukommelsen (Grimes et al., 2007); ”mere exposure to a brand creates a sense of familiarity 

that subsequently biases subjective opinions of the brand, without any conscious recollection 

of the initial exposure” (Grimes et al., 2007: s. 195). 

 

I denne forbindelse vil den gentagende eksponering føre til, at forbrugeren ”misattributes 

the increase in accessibility for a brand as liking of the brand” (Cowley et al., 2008: s. 89-

90). Det vil altså sige, at eksponering af en hver art, herunder product placement, i teorien vil 

kunne danne præferencer hos forbrugerne udenfor deres bevidsthedsniveau. På den måde vil 

kritikere af product placements have ret i deres påstand om, at markedsføringsmetoden kan 

anses som værende uetisk, skjult reklame i film, da forbrugerne som sagt fanges i en situation, 

hvor deres reklamefilter så at sige er slået fra. Det vil derfor være essentielt for 

virksomhederne at forstå og forstærke mere exposure effects i situationer, hvor forbrugerne 

har begrænset eller lav opmærksomhed samt lav involvering (Grimes et al., 2007). 

Mere exposure effects kan altså få forbrugeren til at genkende et produkt i en anden kontekst 

end den, som det er set i. Det betyder, at produktet bliver lagret i hukommelsen og derfor 

måske ikke vil optræde som et kendt brand, men i så fald et, som de har bemærket før. Der 

findes således en sammenhæng mellem mere exposure effect og erindring af brands, hvorfor 

det vil kunne være nyttigt i forbindelse med product placement. 

 

16. Lovgivning 

I Danmark er der en faktor, som spiller en væsentlig rolle i forhold til virksomheders og 

producenters brug af product placement: det lovgivningsmæssige aspekt, der blev lempet i 
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2011. Der vil i det følgende afsnit blive redegjort for, hvordan de lovgivningsmæssige forhold 

har påvirket anvendelse af product placement. 

 

Nogle kritikere mener som sagt, at product placement kan sidestilles med skjult reklame, og 

indtil 1. januar 2011 har der været totalt forbud mod betaling for product placement.  

EU-direktivet for audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet) har opsat regler for lovlig 

anvendelse af product placement i de lande, som er medlem af EU. AVMS har sat 

mindstekravet til, hvordan reglerne skal følges, men der har i lang tid været mere restriktive 

regler i Danmark. Her i landet har det forholdt sig således, at virksomheder gerne må stille 

deres produkter til rådighed, hvis filmproducenterne ønsker at anvende dem i en film- eller 

TV-produktion. Virksomhederne har dog ikke måttet betale producenten for at få produkter 

med i filmen mv. (jf. KromannReumert). 

 

Reglerne anno 2011 foreskriver bl.a., at ”der gives – bortset fra DR og de regionale TV 2-

virksomheder – adgang til produktplacering i tv-udsendelser og produktplacering i tv-

lignende on-demand tjenester i overensstemmelse med reglerne i AVMS-direktivet" (jf. 

KromannReumert). 

Dette betyder, at det nu er tilladt at benytte product placement i spillefilm, film og TV-serier 

produceret til de respektive TV-stationer samt sportsprogrammer og lette 

underholdningsprogrammer. Reglerne for DR og de regionale TV2-virksomheder opretholdes 

dog fortsat og må derfor ikke benytte sig af product placement. Endvidere opretholdes den 

eksisterende generelle regel om anvendelse af produktsponseringer samt adgangen til at 

udsende spille- og kortfilm samt dokumentarprogrammer, der indeholder product placements, 

hvilket ligeledes gælder for indkøbte programmer fra udlandet (jf. KromannReumert). 

For produktioner, der indeholder product placement, gælder, at seerne tydeligt skal informeres 

omkring brugen af metoden. AVMS har opsat nedenstående krav, som anvendelse af product 

placement skal overholde (jf. KromannReumert): 

 Det skal tydeligt fremgå for seerne, hvis product placement benyttes ved programmets 

begyndelse og slutning samt når et program fortsætter efter en reklamepause for at undgå 

vildledning af seerne.  

 Endvidere må produkterne ikke gives en unødig fremtrædende rolle i programmet. 

 Programmet må ikke tilskynde til køb af varer eller tjenesteydelser og må ligeledes ikke 

indeholde særlig reklameomtale af disse varer eller tjenesteydelser.  
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 Product placement vil fortsat være forbudt i nyheds- og aktualitetsudsendelser og 

børneprogrammer.  

 Product placement med tobaksvarer, lægemidler eller medicinske behandlinger, der er 

receptpligtige, vil ligeledes fortsat være forbudt. 

 

Overtrædelse af reglerne om anvendelse af product placement vil normalt også være en 

overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame, ifølge markedsføringsloven, da det ikke 

tydeligt fremgår for forbrugerne, at der er tale om en reklame (jf. KromannReumert).  

 

De nye regler har altså betydet en lempelse af de restriktioner, som tidligere har medvirket til, 

at der i Danmark ikke har været anvendt betalt product placement. I forbindelse med de videre 

undersøgelser vil det derfor være interessant at se på, hvordan forbrugerne og producenterne 

forholder sig til de nye regler samt den generelle holdning til betalt product placement. 

 

17. Beslutningsproces 

Når virksomheder benytter sig af markedsføring, er det som oftest for at skabe 

opmærksomhed omkring de produkter, som de gerne vil have forbrugeren til at købe. Det 

betyder, at virksomheden gerne vil påvirke forbrugerens beslutningsproces for at lede dem til 

at købe produkterne. Der vil derfor i det kommende afsnit blive gennemgået, hvordan denne 

proces kan se ud med en product placement-vinkel. Efterfølgende vil der ligeledes blive set 

nærmere på, hvordan intentionen om køb påvirkes, når der er tale om en skjult reklametype, 

samt hvordan forbrugernes attituder dannes, og evt. ændres, hvilket ELM-modellen skal 

anvendes til i afsnit 18. 

 

Beslutningsprocessen består af fem overordnede faser, som vist i figur 4 nedenfor: erkendelse 

af problemet, informationssøgning, evaluering af alternativer, beslutningstagningen og til 

sidst en efterkøbsevalueringen (Jobber, 2007). I disse fem faser findes mange af de faktorer, 

som product placement kan have indflydelse på, hvorfor hver enkelt fase vil blive gennemgået 

med henblik på dette. 

Figur 4. Forbrugernes beslutningsproces 
 

 
 

Kilde: Jobber (2007) 
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17.1. Erkendelse af behov 

Førend at hele beslutningsprocessen kan blive sat i gang, skal forbrugerne nå til en erkendelse 

af et behov eller et problem, som de ønsker at finde en tilfredsstillende løsning på. Denne fase 

kan være af negativ eller positiv karakter, hvilket afhænger af baggrunden for, at behovet eller 

problemet er opstået. Erkendelsen fx kan opstå på baggrund af et evt. latent behov hos 

forbrugerne, når disse udsættes for product placement. 

Der findes både kognitive og affektive processer, som kan have indvirkning på, at et behov 

opstår (Evans et al., 2009). Disse består af de indtryk, opfattelser, følelser og intuitioner, som 

forbrugerne bliver påvirket af udefra, men også af de præferencer som forbrugerne selv har 

dannet uden større påvirkning udefra. Disse kognitive og affektive attituder kan både være 

bevidste eller ubevidste. Ses dette i forhold til product placement, så kan den kognitive og 

affektive vinkel ses ved, at forbrugeren kan blive påvirket af positive eller negative indtryk, 

som i høj grad vil kunne sætte gang i erkendelsen af, at forbrugeren står overfor en 

problemstilling, som ønskes løst. Hvis forbrugeren har haft en negativ oplevelse af product 

placement, som tilfældet med filmen ”Die Another Day”, så vil forbrugeren føle irritation 

over eksponeringen og i værste fald tage afstand til de produkter, som de bliver eksponeret for 

(jf. DR2: TvTvTv, 2011). Såfremt forbrugeren oplever en positiv påvirkning vil han/hun i 

større grad erkende et latent behov, som i tilfældet med filmen ”E.T.”, hvor salget af ”Reese’s 

Pieces” steg voldsomt efter filmens premiere. 

En videre gennemgang af forbrugernes attitudedannelse og ændring af disse, vil blive 

behandlet i afsnit 18 omkring ELM-modellen.  

 

En anden faktor, som kan have indflydelse på erkendelsen af et behov, kan være 

kompleksiteten af behovet, hvilket behandles nærmere i FCB-modellen afsnit 19. Der er 

således forskel på, om forbrugerne fx har behov for at købe en bil eller dagligvarer.  

En tredje faktor, som kan have indflydelse på erkendelsen af et behov, kan være, at 

forbrugeren identificerer sig med en skuespiller i en film, som benytter et bestemt produkt, og 

han/hun derfor ønsker at købe de samme produkter som skuespilleren.  

Så ved at lade skuespilleren benytte forskellige produkter, vil forbrugeren blive mere 

opmærksom på, hvilke brands der karakteriserer netop denne skuespiller, som de gerne vil 

identificere sig med. ”Audiences are in an active processing state, scanning the program for 

cues about characters, their identity characteristics, and their likely actions.” (Karrh, 1998: s. 

43) Produkter og brands har forskellige sociale værdier, hvilket kan forstærke behovet hos 
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forbrugeren; ”While audiences may not be able to mirror all the desired attributes of a 

successful, glamorous actor, they may be able to use some easily available consumer goods 

as a link to desired attributes.” (Karrh, 1998: s. 44). Dette kan medføre, at der opstår en 

behovserkendelse hos forbrugeren. 

Disse tre faktorer leder videre til, hvordan forbrugeren kan søge information omkring 

løsningen på behovet. 

 

17.2. Informationssøgning 

Forbrugeren har i denne fase erkendt, at denne står overfor en problemstilling, der skal findes 

en løsning på. Dette betyder, at der skal bruges ressourcer på informationssøgning. Afhængigt 

af problemstillingens omfang, vil forbrugeren skulle anvende en hvis mængde af sine mentale 

og økonomiske ressourcer på at finde en løsning. Derudover vil forbrugeren også i mere eller 

mindre grad skulle involvere sig i, hvordan problemstillingen skal løses. Dette kan fx ske vha. 

Internettet, bøger, TV, magasiner, word-of-mouth (WOM) og mange andre 

informationskilder. 

Der er som nævnt forskel på, hvilken grad af involvering forbrugerne har behov for. Køb af 

komplekse og dyre produkter vil kræve en større involvering og mere informationssøgning 

end produkter, som ikke er komplekse i samme grad.  

 

17.3. Evaluering af alternativer 

Det antages, at når product placement bliver anvendt i film, forekommer der sjældent to 

produkter, som har samme funktion; sagt på en anden måde, så er det sjældent, at to 

konkurrerende brands bliver benyttet samtidigt, hvis man ser bort fra fx biler. Derved får 

forbrugeren ikke nogen direkte alternativer, men som oftest må det formodes, at forbrugeren 

selv vælger at foretage informationssøgning omkring alternativer, hvis dette er nødvendigt. 

Hvis kun ét brand medvirker, kan det tænkes, at forbrugeren skaber præferencer over for 

dette, og derfor ikke har behov for at søge yderligere informationer omkring konkurrerende 

brands. Her vil det være en oplagt mulighed for forbrugeren at benytte de forskellige 

informationsmuligheder, som er nævnt i afsnittet ovenfor. Bl.a. vil WOM være en mulighed, 

fordi forbrugerne ofte vil have større tendens til at lytte til familie, venner og bekendte og 

andre referencegrupper, som forbrugeren forholder sig til.  
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17.4. Beslutningstagningen 

Efter at forbrugeren har erkendt, at der forelægger et problem eller behov, og der er søgt 

information omkring dette, og alternativerne er blevet evalueret, skal forbrugeren nu beslutte 

sig for, hvilket løsningsforslag, der skal ligge til grund for beslutningen. 

I hovedtræk ser det således ud: forbrugerne kan selv tage beslutning på baggrund af den 

informationssøgning, som de har foretaget, men de kan også tage beslutningen på baggrund af 

den information, som de har set via product placement. Det kommer igen an på, hvilket 

produkt, der er blevet eksponeret, fx en bil eller en drikkevare. Mht. sidstnævnte vil 

forbrugeren selv kunne tage beslutningen vha. af præferencer, hvorimod valg af bil som regel 

vil kræve involvering af andre informationskilder, såsom referencegrupper, medier mv. 

 

17.5. Efterevaluering 

Efter at beslutningen er taget, vil forbrugeren gøre op med sig selv, om det har været det 

rigtige valg, eller om der skulle være taget en anden beslutning. Hvis valget ikke har været det 

rigtige, vil beslutningsprocessen i princippet starte forfra, hvilket evt. kan ske som følge af, at 

der er opstået kognitiv dissonans, dvs. en uoverensstemmelse mellem hvad forbrugeren gerne 

ville have, og hvad han/hun har købt. Dette kan være, fordi forbrugeren er blevet eksponeret 

for et andet produkt gennem product placement, eller på anden vis er blevet opmærksom på 

alternative produkter, og at det derfor har skabt tvivl omkring sit valg. 

Som ovenstående illustrerer, kræver processerne i forbrugernes beslutningsproces en del 

mentale ressourcer for at nå frem til den endelige beslutning. I det følgende afsnit ses der 

nærmere på, hvordan disse ressourcer bliver anvendt og kan påvirkes via markedsføring. 

 

18. Elaboration Likelihood Model  

ELM-modellen, se figur 5, har til formål at præsentere de processer, som kan ligge til grund 

for attitudeændringer og udstrækningen af attituderne hos forbrugerne, hvorfor det er en 

meget anvendt og indflydelsesrig teori.  

Modellen bygger på, at kommunikationen fx via markedsføring, såsom product placement, 

har mulighed for at påvirke forbrugerne, således at de skal anvende få eller flere ressourcer på 

informationsprocessen. Forbrugerne kan vælge to retninger: den centrale (flere ressourcer) 

eller den perifere rute (få ressourcer). Begge ruter skal gerne ende ud med, at de foretager et 

køb, hvilket i forhold til markedsføringsperspektivet er det ultimative mål. 

For at få forbrugerne til at foretage et køb, eller en anden handling, skal deres attitude derfor 
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enten forsøges ændret eller forstærket, hvilket ifølge modellen kan ske via de to ruter. 

Der vil nu blive gjort rede for, hvordan de to ruter adskiller sig fra hinanden samt hvordan 

product placement kan få indflydelse i modellen. 

Figur 5. Elaboration Likelihood-modellen 

 

 
 

Kilde: Arnould et al. (2004) & McDonald et al. (1998) 
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ovenstående formodes, at den centrale rute derfor primært har en kognitiv tilgangsvinkel, hvor 
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Ses dernæst på, hvad der karakteriserer den perifere rute, så er denne mindre 

ressourcekrævende, hvilket betyder, at forbrugeren ikke foretager en lige så præcis evaluering 

af de relevante informationer, og samtidig er attituden i langt højere grad baseret på de 

positive og negative signaler (Arnould et al., 2004), som forbrugeren opfanger fx via product 

placement. Den perifere rute medtager aspektet omkring følelser, hvilket sjældent 

forekommer i andre modeller. Forbrugernes følelser er et meget interessant og vigtigt 

element, når der ses på product placement; det har nemlig stor betydning for, om forbrugerne 

føler sig fx inspireret eller irriteret over anvendelsen af product placement i film. 
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såkaldte MAO-faktorer (Pelsmacker et al., 2010). Forbrugere bliver alle motiveret af 

forskellige faktorer, men for at kunne overtale forbrugerne, skal virksomhederne have indsigt 

i deres motivation samt kende og forstå, hvad de prøver at opnå ved at købe produktet. 

Viden omkring forbrugernes motivation kan lette processen mht. at finde ud af, hvordan 

produktet skal placeres, således at budskabet når bedst muligt ud til deres primære segment. 

Ability refererer til de forskellige ressourcer, som forbrugeren behøver for at kunne nå sit mål, 

som fx at foretage et køb af et produkt. Hertil er det ikke tilstrækkeligt, at forbrugerne alene 

har motivation til at købe et bestemt produkt, da de naturligvis også skal have de økonomiske 

ressourcer til at erhverve sig dette. Opportunity henviser til, i hvilken udstrækning 

omstædigheder giver forbrugerne mulighed for at opnå det ønskede mål. 

Disse tre faktorer optræder i ELM, og hvis alle tre faktorer er ligeligt eller tilstrækkeligt 

tilstede, vil forbrugerne gå ad den centrale rute, og hvis omvendt vil den perifere rute blive 

valgt. Årsagen til dette er, at en forbruger, der vælger den centrale rute, har større overskud til 

at tage et gennemtænkt og systematisk valg. 

 

Hvis der bliver taget beslutninger med stor personlig relevans, som ligeledes kræver høj 

involvering, vil bearbejdningsgraden være høj, og den centrale rute vil blive valgt. Ligeledes 

gælder det omvendte, hvis der skal tages beslutninger, hvor involveringen er lav, så vil den 

perifere rute blive valgt. Den almene opfattelse er, at attituder, som er dannet under lavt 

ressourceforbrug (den perifere rute), er svagere end dem, der er dannet ved højt 

ressourceforbrug (den centrale rute). Tankegangen bag ELM er, at attitudeændringer sker på 

baggrund af, hvor mange mentale ressourcer, der har haft indflydelse (Arnould et al., 2004). 

Virksomhederne vil derfor umiddelbart have lettere ved at ændre forbrugernes attitude, hvis 

denne er dannet vha. den perifere rute. 

 

I forhold til product placement er det mht. ELM-modellen interessant at se på, hvordan en 

placering af et produkt kan påvirke forbrugerne emotionelt samt deres attituder via den 

perifere rute. Hvis virksomhederne og producenterne vha. placeringen kan skabe en ad-liking 

hos forbrugeren, jf. figur 5, kan det ifølge teorien med stor sandsynlighed påvirke 

forbrugerens købsintentioner. I tilfældet med product placement vil forbrugerne i de fleste 

tilfælde bruge den perifere rute, da de sjældent vil være bevidste omkring eksponeringen og 

ikke i samme grad vil være opmærksom på, at der er tale om en reklame, som i tilfældet med 

fx ved TV-reklamer. Det må derfor formodes at være en lav bearbejdningsgrad ifølge Arnould 
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et al. (2004). Det antages, at forbrugerne heller ikke vil foretage en dybere analytisk 

gennemgang af de informationer, som de bliver eksponeret for i filmen, men at attituden over 

for virksomhedens produkter derimod vil blive påvirket på baggrund af et mere affektivt 

aspekt, hvilket ligeledes peger i retning af den perifere rute. 

 

Et eksempel på, at den perifere rute med stor sandsynlighed er blevet benyttet, er Steven 

Spielberg klassikeren ”E.T.”. Her medvirkede ”Reese’s Pieces”, som tidligere omtalt, og 

havde efterfølgende en stor stigning i salget af slik efter filmens premiere. En af grundene 

hertil kunne fx være, at filmen formåede at vække nogle følelser i forbrugerne. 

Hovedpersonen ”E.T.” var et sødt og fredeligt rumvæsen, der kunne have en positiv 

indvirkning på forbrugerne, hvilket sandsynligvis gjorde, at de fik positive associationer til 

slikket ”Reese’s Pieces” og ikke havde med i deres overvejelser, hvorvidt produktet var bedre 

eller ringere fx ”M&Ms”. Forbrugernes overvejelser kunne derved have været af affektiv 

karakter, den perifere rute, og at de derved har købt det produkt, som de var mest positivt 

stemt overfor, hvilket kan være en af grundene til, at salget af ”Reese’s Pieces” steg så 

kraftigt. 

 

Som forklaret i det ovenstående kan product placement have stor indflydelse på forbrugerne, 

som bliver eksponeret for denne type af reklame. Product placement kan være medvirkende til 

at skabe et behov hos forbrugeren; et behov som enten ligger latent i underbevidstheden eller 

er velkendt, fx dagligvarer. Derudover kan product placement være med til at mindske den 

informationssøgning, som forbrugerne foretager, når de har et behov. Dette sker ved: at de 

bliver præsenteret for et produkt, der opfylder dette, bliver gjort opmærksom på, hvordan det 

er tilpasset deres behov og derfor ikke har brug for yderligere informationssøgning. 

Dette leder videre til, at forbrugerne ikke i samme grad behøver at søge information om 

alternative produkter. De sparer derved tid og ressourcer, og virksomheden, som har haft et 

produkt placeret, vil med stor sandlighed have en potentiel kunde. 

 

19. FCB-modellen: Produktkategorisering 

Forståelse for, hvilken effekt de forskellige typer product placements har inden for film, vil 

kræve, at man som producent skaber sig et indblik i, hvordan publikum opfatter denne 

underholdningsform samt hvilken værdi de tillægger placeringerne (Moonhee et al., 2007). 
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For at få skabt så meget opmærksomhed som muligt, bør virksomhederne umiddelbart satse 

på high plot placements (prominent). Men som tidligere nævnt, afhænger en vellykket 

product placement af dennes sammenhæng med handlingen, således at placeringen ikke 

vækker unødig og måske i sidste ende negativ opmærksomhed for både producent og 

virksomhed. Succesen afhænger derudover af de typer produkter, der bliver eksponeret. Et 

produkt, der kræver høj involvering, dvs. store overvejelser i beslutningsprocessen før køb 

(som regel tilfældet ved dyre forbrugsgoder), kan have større product placement-effekt end et 

med lav involvering, såfremt at eksponeringen er meget fremtrædende. Dette vil naturligvis 

også afhænge af, om produkterne indgår i en positiv, negativ eller neutral sammenhæng i 

scenerne samt hvilke emotionelle eller rationelle overvejelser, som forbrugerne gennemgår 

inden et køb samt hvilken social status forbrugeren ønsker at opnå. Men virksomheden bør 

under alle omstændigheder nøje overveje valg af placering; ”for high-involvement buying 

decisions, such as a sports car, where the status of having a James Bond car is likely to 

influence the decision, the consumer’s ability to consciously remember the placement is key” 

(Shrum, 2004: s. 73). 

 

Derfor vil der blive gjort brug af FCB-modellen, se figur 6, således at de forskellige typer 

produkter kan kategoriseres, inden de bliver testet i de videre undersøgelser. 

Figur 6. FCB-model 
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Kilde: Pelsmacker (2010) & Vaughn (1980; 1986) 

 

Modellen følger princippet om, at handlinger sker i en bestemt rækkefølge (hierarchy-of-

effects) og har fokus på, om forbrugerne er højt eller lavt involveret i beslutningen mht. valg 
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af produkt samt om denne tages ud fra en rationel eller emotionel betragtning. Alt afhængigt 

af sammenhængen af disse parametre, vil forbrugerne, ifølge teorien, gennemgå en bestemt 

rækkefølge af følelser og tanker, en ”think-feel-do” dimension (Pelsmacker et al., 2010). 

Parametrene skal hjælpe med at udvælge produkter, som senere skal anvendes til 

filmtestundersøgelserne. 

FCB-modellen inddeler produkter i fire forskellige kategorier. På den lodrette akse inddeles 

produkterne efter, om forbrugernes beslutning om valg og køb kræver høj eller lav 

involvering, fx som følge af høj eller lav risiko for (stort) tab, hvis der vælges et forkert 

produkt, såsom at købe en ny bil (høj involvering) eller køb af opvaskemiddel (lav 

involvering). 

På den vandrette akse inddeles produktkategorierne i: emotionel og rationel 

beslutningstagning. Som begreberne klart hentyder, drejer det sig her om, i hvilken 

udstrækning beslutningen om valg af brand er baseret på følelser eller rationel tankegang. Fx 

vil det praktiske dagligvareindkøb ligge i den rationelle ende, og fritidsrejser vil ligge i den 

emotionelle ende. Således kan de forskellige produktkategorier inddeles, men for nogle 

produkter vil denne inddeling være knapt så skarpt tegnet op, da forskellige præferencer hos 

forbrugerne naturligvis kan ændre grundlaget for beslutningen. Valg af bil er måske som 

udgangspunkt en rationel beslutning mht. valg af transportmiddel hos de fleste, mens 

bilentusiaster nærmere vælger ud fra et mere emotionelt grundlag. 

 

19.1. Produktkategorier 

Der vil i dette afsnit blive set nærmere på, hvilke produktkategorier og brands, der hyppigst 

har været anvendt som product placements siden 2001 i amerikanske film. Til dette formål 

benyttes hjemmesiden BrandChannel, der indeholder opgørelser over, hvilke brands samt i 

hvor mange film disse har været eksponeret fordelt på årsbasis. Det skal dog nævnes, at ikke 

alle medvirkende brands nødvendigvis er blevet registreret, og at opgørelserne derfor ikke er 

komplette, hvorfor kilden som udgangspunkt kun vil blive anvendt som indikator for de 

hyppigst anvendte produktkategorier. I bilag 1 forefindes en samlet top 20 opgørelse over 

brands og dertilhørende produktkategorier, som er blevet defineret. Det samlede top 10 

resultat fra denne opgørelse er, som følger: 
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Tabel 1. Opgørelse over hyppigst anvendte brands og produktkategorier 

        
Nr.  Virksomhedsbrand Antal film  Produktkategori Frekvens %-andel 

        1.  Ford (bil) 148  Bil 76 34,7% 
        

2.  Apple (elektronik) 120  Elektronik 54 24,7% 
        

3.  Coca-Cola (drikkevare) 99  Drikkevare u/alkohol 24 11,0% 
        

4.  Chevrolet (bil) 84  Andet 15 6,8% 
        

5.  Mercedes (bil) 80  Sport 14 6,4% 
        

6.  Budweiser (alkohol) 77  Alkohol 14 6,4% 
        

7.  Sony (elektronik) 72  Fast Food 9 4,1% 
        

8.  Pepsi (drikkevare) 70  Beklædning 5 2,3% 
        

9.  Nike (sport) 66  Kurer 3 1,4% 
        

10.  Cadillac (bil) 58  Hjemmeside 3 1,4% 
         

Kilde: egen tilvirkning efter bilag 1, jf. BrandChannel 

 

Som det kan se ud fra tabel 1, i kolonnen for hyppigst anvendte produktkategorier, så ligger 

bilkategorien klart i toppen, da denne optræder 76 gange på top 20 listen, jf. bilag 1, svarende 

til mere end en tredjedel af top 20 pladserne siden 2001. Til sammenligning fremgår 

efterfølgeren, elektronikkategorien, 54 gange, hvilket svarer til knap 25%. 

Dette bekræfter, hvad kolonnen over hyppigst anvendte brands viser, nemlig at Ford har været 

den helt store højdespringer siden 2001 med product placements i 148 film, stærkt efterfulgt 

af Apple, der har medvirket i 120 film. 

 

Det interessante er endvidere, at kategorien for biler indtager fire ud af de ti placeringer i 

opgørelsen efterfulgt af elektronik og drikkevarer u/alkohol. Sammenholdes dette med FCB-

modellen, ser det ud som i figur 7. 

Som tidligere nævnt kan kategoriernes placering i matricen naturligvis variere afhængigt af 

forbrugernes præferencer mv. Placeringen af kategorien hjemmeside er ligeledes umiddelbart 

kompliceret at definere for alle typer, da det ikke er et håndgribeligt produkt, der kan købes, 

men oftest fx er en (gratis) internettjeneste eller internetbutik. Det er således oftest 

virksomhedsbrands, der reklameres for, som grundlæggende er meget forskellige i deres 

formål, hvorfor hjemmesidekategorien er placeret neutralt i midten. Kategorien andet er en 

sammensætning af flere forskellige produkttyper, såsom: våben, aviser, universiteter, briller, 

tobak osv., hvorfor den ikke fremgår af modellen. 
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Figur 7. Produktkategorisering (FCB) 
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Kilde: egen tilvirkning efter figur 6 & tabel 1 

 

Der er således en fordeling af produktkategorier, der dækker alle fire kvadranter. Hertil ligger 

de fleste på den affektive side af den lodrette midterakse. Dette hænger umiddelbart sammen i 

kombinationen mellem product placement som markedsføringsmetode og tidligere nævnte 

teori omkring den perifere rute, jf. ELM, der som sagt medtager det affektive aspekt.  

Alt, hvad man som forbruger køber, er med til at definere, hvem man er som individer. Det 

samme gælder, når der skal vælges film i biografen mv.; demografien for de forskellige 

målgrupper til filmene er kendt af producenterne og virksomhederne på forhånd. Som 

tidligere nævnt, er produkter og brands ligeledes med til at definere karakterernes identitet, og 

det er dem, som publikum (forbrugere) forsøger at identificere sig med, når de ser filmen. 

Product placement er derfor en ideel mulighed for virksomhederne at sætte deres aftryk i 

diverse film og promovere deres produkter. Der synes umiddelbart at danne sig et billede af, 

at det er produktkategorier, der i den grad kan siges at være med til at definere forbrugernes 

identitet, ligger i FCB-modellens nordøstlige kvadrant: produkter, der vælges ud fra et 

emotionelt og højt involveringsgrundlag. 

Filmene skaber et billede af, hvordan forskellige mennesker lever deres liv, og i forbindelse 

med product placement også hvilke forbrugsvaner disse har. Et eksempel kan være, hvordan 

et liv i luksus skildres gennem filmproducenternes øjne, herunder hvilke (dyre) brands, som 

de rige har eller køber: hvor de spiser, hvad de drikker eller kører i, hvordan de klæder sig, og 

sågar også hvilke nyhedskanaler, de ser osv. (Shrum, 2004). 
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Hvor vidt der end er tale om skjult markedsføring eller ej, så kommer man ikke udenom det 

faktum, at film har brug for anvendelse af produkter (product placement eller ej), da de er 

med til at definere karaktererne og skabe substans i handlingen. 

 

20. Sammenfatning af teori 

Dette afsnit indeholder en kort sammenfatning af teorien samt en vurdering af, hvad der er 

afgørende at se nærmere på for at kunne svare på problemformuleringen. 

 

Product placement er blevet defineret, og metodens umiddelbare fordele, ulemper samt kritik 

af er blevet gennemgået. Blandt fordelene er fx, at forbrugerne sandsynligvis vil kunne 

erindre produkter i længere tid efter at være blevet udsat for eksponeringen, således at de 

eksponerede produkter som minimum vil virke familiære for forbrugerne (implicit 

hukommelse/eksponering). De vil måske derfor vælge netop dét produkt frem for et andet 

uden egentlig at vide hvorfor, eller hvor de har denne præference fra. 

Derudover findes der den økonomiske fordel for virksomhederne ved at benytte product 

placement. Det er nemlig relativt billigt at benytte sig af product placement, end at skulle 

eksponere forbrugerne på en anden vis. For virksomhederne har det også den fordel, at de kan 

få vist produktets egenskaber samt funktionaliteten af produktet. 

Der findes dog ikke kun fordele ved product placement, men også ulemper. Det er fx svært at 

måle den effekt, som product placement bidrager med, hvilket gør det svært at gennemskue, 

hvor meget de får ud af eksponeringen, hvorfor det kan være svært at argumentere for 

rentabiliteten ved dette. Derudover kan forbrugerne i nogle tilfælde være negativt indstillede 

til produktet, måske fordi de mener, at det har været benyttet i filmen på en upassende måde 

eller har været for fremtrædende. Derved bliver det et mislykket forsøg på product placement. 

Dette er bl.a. en del af kritikken, som product placement møder; at det betragtes som skjult 

markedsføring, og at forbrugerne derfor ikke har deres parader oppe, når de ser film. De 

forskellige kritikere argumenterer for, at forbrugerne som publikum bør beskyttes bedre mod 

denne markedsføringsmetode og gøres opmærksomme på, når der anvendes product 

placement. De danske forbrugere bliver fortsat beskyttet på trods af ændringer i reglerne. 

Selvom det er blevet lovligt for virksomhederne at betale for product placement, er de og 

producenterne fortsat begrænsede i at anvende metoden. 
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Som konsekvens af overdreven anvendelse af product placement vil forbrugerne blive bevidst 

omkring den ”ufrivillige” eksponering, hvilket kan betyde, at deres persuasion knowledge 

bliver aktiveret. Dette er en af faktorerne, som producenterne bør undgå, når de benytter 

metoden, da publikum skal kunne leve sig så meget ind i handlingen, at de ikke er bevidste 

omkring eksponeringen. 

 

Når virksomhederne udsætter forbrugerne for eksponering, er det for at skabe opmærksomhed 

omkring virksomhedsbrandet og lede dem til køb, og her spiller beslutningsprocessen en 

væsentlig rolle. Det er i erkendelsesfasen, at product placement skal påvirke forbrugerne, 

fordi hvis virksomheden får dem til erkende, at de har et behov, så er forbrugeren på vej 

videre til næste fase, hvor informationssøgningen er i fokus. Dette leder videre til ELM-

modellen, der ser på, hvordan forbrugerne ubevidst vælger mellem to veje til at foretage et 

køb, når de bliver eksponeret for reklame. De kan vælge den centrale rute, hvor forbrugerne 

skal bruge flere ressourcer på at foretage et køb, eller de kan vælge den perifere rute, som 

kræver færre ressourcer. Gennem den centrale rute foretager forbrugerne et mere betænksomt 

og systematisk valg, hvorimod de vil være mere følelsesmæssigt påvirket gennem den 

perifere rute. Dette kan fx skyldes, at en product placement har vækket nogle følelser i 

forbrugerne over for et bestemt produkt, og de derfor vælger at købe dette. 

 

Mange af de eksponeringer, som forbrugerne bliver udsat for, er ubevidste. Hertil kan nævnes 

subliminal perception, som kan udnyttes i reklamer, hvor et budskab bliver præsenteret på en 

sådan måde, at den er under forbrugernes bevidsthedsniveau (ikke lovligt). Det kan være et 

visuelt eller auditivt budskab, som angiveligt opfattes implicit, og altså ikke bevidst. Dette 

kan have været en form for forgænger til product placement, og kan have været med til at 

udvikle metoden til det, som det er i dag. 

Dertil er der forskel på, hvordan forbrugerne husker en eksponering, og hvordan dette lagres i 

hukommelsen: eksplicit eller implicit. Den eksplicitte hukommelse gør det muligt for 

forbrugerne at huske, i hvilken sammenhæng produktet er set før, i modsætningen til den 

implicitte hukommelse, hvor erindringer til gengæld lagres i en længere periode. 

Det bør måske derfor være den implicitte hukommelse, som producenterne og 

virksomhederne skal bestræbe sig på at påvirke. Herudover fortæller teorien bag mere 

exposure effect, hvordan forbrugerne kan påvirkes ved at udsætte dem for gentagne 

eksponeringer. Forbrugerne har produktet lagret i hukommelsen, hvilket øger 
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sandsynligheden for genkendelse i andre sammenhænge samt præferencedannelse over for 

produktet eller brandet, hvilket måske kan lede til et køb. Ligeledes ses der en sammenhæng 

mellem, hvilke produktkategorier, der anvendes i film, hvorfor det også vil være relevant at 

tage hensyn til dette i den videre undersøgelse i denne afhandling. 

 

21. Latente variable 

Ud fra den gennemgået teori, vil der i databehandlingen være fokus på nedenstående latente 

variable, se tabel 2, der er identificeret som de mest væsentlige med henblik på anvendelse af 

product placement i Danmark. På baggrund af dette tages der endvidere udgangspunkt i en 

fordeling af de tilhørende variable (Q) fra hver af de tre spørgeskemaundersøgelser, da det 

vurderes at netop disse har relation til de latente variable. Det vil i forbindelse med 

faktoranalysen blive fastslået, om disse prædefinerede latente variable er sammensat korrekt, 

således at disse kan anvendes i det videre analyseforløb. 

Tabel 2. Latente variable 

    
Latente variable Generel National Proposal 

    
Product Placement-type - 

Q23, Q24, Q25, 
(Q35) 

Q23, Q24, Q25, 
(Q33) 

    
Kendskab Q16, Q17 Q17, Q18, Q19 Q18, Q19, Q20 

    
Produktkategori Q13, (Q14) Q10, (Q11), Q12 Q11, (Q12), Q13 

    

Erindring Q13, (Q14), Q17 
Q10, (Q11), Q12, 
Q14, Q15, Q16 

Q11, (Q12), Q13, 
Q15, Q16, Q17 

    
Involvering - Q29, Q30, Q31 Q29, Q30 

    
Attitude: Product Placement Q18, Q19, Q20 Q26, Q27, Q28 Q26, Q27, Q28 

    
Attitude: Lovgivning (Q18), Q21 - - 

    

Attitude: Produkt & Brand - 
Q20, Q21, Q22, Q29, 
Q30, Q31 

Q21, Q22, Q29, Q30 

    

Beslutningsproces 
Q9, (Q10), Q11, 
(Q12), Q15 

Q13, Q32, Q33, Q34, 
Q36, Q37 

Q14, Q31, Q32, Q34, 
Q35 
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22. Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet er et udtryk for, hvor pålidelige målingerne i undersøgelserne er, hvilket betyder, 

om de er fri for tilfældige målefejl (Jensen et al., 2009; Malhotra et al., 2007). 

I spørgeskemaet opstilles flere spørgsmål med en syvpunktskala, hvor det kun er punkt 1 og 

7, der er defineret, hvilket vil sige, at respondenten selv skal vurdere de mellemliggende 

punkter. Dette kan gøres forskelligt, da ikke alle respondenter vurderer disse ens, hvorfor 

dette vil give undersøgelsen en lavere reliabilitet. 

En anden måde at øge reliabiliteten er ved at gennemføre samme undersøgelse to gange på 

forskellige tidspunkter og derefter sammenholde respondenternes svar, hvilket dog er en 

meget ressourcekrævende proces, hvorfor den stort set aldrig anvendes (Jensen et al., 2009). 

Der kan derudover benyttes en metode, hvor respondenten bliver stillet overfor samme type 

spørgsmål to eller flere gange, og derved teste om respondenten afgiver konsistente svar. 

Testen Crohnbach’s Alpha vil blive anvendt for at teste reliabiliteten (Jensen et al., 2009). 

 

Til de tre spørgeskemaundersøgelser er muligheden for at give respondenterne incitament til 

at deltage i undersøgelsen i form af fx at deltage i en konkurrence om en gave eller lignende 

blevet fravalgt, hvilket betyder, at de umiddelbart deltager af egen vilje og derved i højere 

grad bør levere nogle svar, som ikke er tilfældige. Dette er valgt på baggrund af antagelsen 

om, at hvis respondenterne modtager præmie for deltagelsen, vil de med større sandsynlighed 

svare tilfældigt bare for at komme gennem skemaet og derved få muligheden for at vinde en 

præmie. Det antages derfor, at det vil skabe en højere reliabilitet, hvis der ikke udloves 

præmier eller lignende for deltagelsen. 

 

I alle tre spørgeskemaer er det ikke muligt at gå til næste spørgsmål uden at have svaret på det 

aktuelle spørgsmål, hvilket betyder, at respondenterne tvinges til at svare. Ulempen ved dette 

er, at det ikke er sikkert, at de nødvendigvis har gjort sig konkrete overvejelser omkring deres 

svar og derved svarer tilfældigt i spørgeskemaet. Havde det været tilladt for respondenterne at 

komme videre i spørgeskemaet uden at svare, kunne det i værste fald ende med mange 

uudfyldte spørgeskemaer. 

 

Validitet er et udtryk for målingernes gyldighed, hvilket vil sige, i hvor høj grad de måler det, 

som hensigten er at måle. Validiteten afhænger af reliabiliteten; er reliabiliteten lav, dvs. at 

svarene er tilfældige, kan målingerne ikke være valide (Jensen et al., 2009; Malhotra, 2007). 
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Spørgeskemaet har som sagt den tekniske egenskab, at det ikke muligt at komme videre til 

næste spørgsmål uden at have svaret på det foregående, hvilket medvirker til, at validiteten 

stiger, såfremt at reliabiliteten er høj. 

Respondenterne vil ofte gerne fremstå bedre, end de reelt er, hvilket kan gå udover 

validiteten. Dette er bl.a. risikoen ved den valgte metode, nemlig at der ikke er kontrol over 

forløbet med undersøgelserne. 

Mht. filmkliptesten kan det således tænkes, at nogen vil prøve at finde ”de rigtige svar” evt. 

ved søgning på internettet eller ved at se filmklippet igen. For at imødekomme dette, er der 

opstillet en række retningslinjer, se bilag 2, som respondenterne skal og burde overholde. 

 

22.1. Filmtestundersøgelse 

Med henblik på selve filmtesten er der nogle punkter, som vil kunne kompromittere 

validiteten og reliabiliteten og derved resultaterne. 

For det første vil længden af klippene have indflydelse, da de kun har en varighed på ca. 10 

min. Dette er meget koncentreret i forhold til en spillefilms typiske længde på +80 min. 

Det vil altså sige, at testpersonernes erindringer af de forskellige produkter og brands 

forventeligt vil fremgå mere tydeligt sammenlignet med en eventuel tilsvarende test med en 

hel spillefilm. Dette imødekommes ved at vælge klip, hvor produkterne ikke er synlige i 

klippets fulde længde, men ”dukker op” eller forsvinder undervejs. 

Endvidere skal testpersonerne besvare spørgeskemaet umiddelbart efter, at de har set klippet, 

hvorfor de sandsynligvis vil have bedre erindring af de forskellige product placements. Der er 

derfor fokus på at vælge filmklip med en hvis grad af spændingsniveau, således at 

testpersonerne så vidt muligt burde have fokus på handlingen.  

Som tidligere nævnt, udsendes filmklip (via YouTube) og spørgeskema elektronisk, hvilket 

minimerer kontrollen med undersøgelsens korrekte udførsel på trods af, at testpersonerne har 

fået udleveret regler for deltagelse. Visningskvaliteten er også væsentlig ringere end fx 

biograf- eller dvd-kvalitet, hvilket i værste fald kan forringe testpersonernes mulighed for at 

identificere brands mv. Det vurderes dog som værende nødvendige kompromiser til fordel for 

at opnå et tilstrækkeligt antal besvarelser, altså en større stikprøve, af hensyn til analysernes 

brugbarhed og generaliserbarhed. 
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23. Måleproblemer 

Ved gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse kan der opstå måleproblemer. 

Kvantitative undersøgelser fremstilles ofte i tabeller og grafiske illustrationer, og underbygges 

med bemærkninger om resultaternes statistiske signifikans, hvilket gør, at disse ofte sidestilles 

med fakta. Men spørgeskemaundersøgelser er talværdier, der indgår i dataanalyser, som er 

resultatet af en målingsproces, hvor udvalgte respondenter bliver stillet over for et spørgsmål, 

som de kan fortolke forskelligt, hvorfor grundlaget for respondenternes svar også kan være 

forskelligt (Jensen et al., 2009).  

 

23.1. Spørgeskemaer 

Der udarbejdes to spørgeskemaer til filmkliptesten, et til hver af filmene, samt et spørgeskema 

med generelle spørgsmål vedr. product placement. I førstnævnte findes de samme spørgsmål 

dog tilpasset hvert enkelt filmklip.  

For en stor del af spørgsmålene er svarmulighederne konstrueret på baggrund af en 

syvpunktskala samt en afkrydsningsmulighed kaldet ”ved ikke”, dvs. en semantic differential 

skala (Jensen et al., 2009). Ved brug af denne skala kan der opstå et måleproblem, nemlig at 

der kan blive dannet et naturligt midtpunkt på spørgeskemaets skala, som gør, at 

respondenterne ikke tydeliggør deres egentlige holdning til det konkrete spørgsmål, og derved 

skaber problemer med målesikkerheden. Samtidig har respondenterne mulighed for at svare 

”ved ikke” til spørgsmålene, hvilket har den fordel, at respondenten ikke bliver tvunget til at 

svare på skalaen og derved ikke kan forstyrre måleresultaterne. Omvendt kan fraværet af ”ved 

ikke”-muligheden resultere i, at respondenten tvinges til at afgive et svar, som vedkommende 

reelt ikke har en holdning til.  

På den anvendte skala er der ydermere kun angivet, hvad hhv. punkt 1 og punkt 7 står for, 

hvorfor det som sagt kan være vanskeligt for respondenterne at gennemskue den præcise 

værdi af de mellemliggende punkter, hvilket også kan være med til at give måleusikkerhed 

(Malhotra et al., 2007). Usikkerheden i de udførte undersøgelser mindskes dog ved, at der er 

relativt mange syvpunktsskalaspørgsmål, hvorfor respondenten har bedre mulighed for at 

afstemme værdierne på skalaen. Dette gælder dog ikke for de resterende spørgsmål, der alle 

har definerede svarmuligheder, og derfor er en hjælp til respondenterne, fordi de således ikke 

selv skal konvertere deres mening til en talværdi, hvilket samtidigt medfører at usikkerheden 

mindskes. Spørgsmål til de tre spørgeskemaer kan findes i bilag 3. 
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24. Research Questions & Hypoteser 

På baggrund af de gennemgået teoretiske forudsætninger vil der i dette afsnit blive opstillet en 

række research questions (RQ), der skal belyse problemstillingerne og være med til at danne 

rammen for besvarelsen af problemformuleringen. Hertil er der udformet hypoteser (H), der 

skal testes ud fra de empiriske undersøgelser, som et led i besvarelsen af de førnævnte 

research questions. 

 

Som tidligere nævnt, vil det være i virksomhedens interesse, at anvendelsen af product 

placement vil have indflydelse på publikums erindring af produktet samt at deres attitude over 

for dette som forbrugere i en købssituation. Samtidig bør der naturligvis være fokus på, at den 

opmærksomhed, som placeringen skal skabe, vil være af positiv karakter frem for negativ. 

Spørgsmålet er, om product placement kan have tilstrækkelig betydning i denne henseende. 

RQ1: Kan product placement skabe signifikant betydning for forbrugernes attitude 

over for et bestemt brand? 

  

H1: High plot placement har negativ effekt på forbrugernes attitude over for brandet. 

  
H2: Product placement har signifikant (positiv/negativ) indflydelse på forbrugernes 

attitude over for et virksomhedsbrand. 

  
H3: Gentagende eksponeringer ved brug af product placement fører til faldende 

interesse for produktet eller brandet. 

  
H4: Anerkendte skuespillere har positiv effekt på interessen for brandet. 

  
H5: Attituden over for product placement i film har ingen signifikant indflydelse på 

forbrugernes købsadfærd. 

 

Der er som tidligere omtalt forskel på, hvordan erindringer bliver lagret i hukommelsen, hhv. 

den eksplicitte og implicitte. Det formodes, at placeringen eller anvendelsen af produktet i 

filmen ikke er uden betydning, når det handler om forbrugernes evne til at erindre produktet 

eller virksomhedsbrandet. Mere konkret testes det, om en high plot placements i højere grad 

vil blive erindret og lagret i den eksplicitte hukommelse end low plot placements, heraf RQ2 

med tilhørende hypoteser. 
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RQ2: Har anvendelsen af product placement, dvs. typen, signifikant betydning for 

forbrugernes erindring af et produkt eller brand? 

  

H6: Der er sammenhæng mellem erindring af produkt eller brand og anvendelsen af 

product placement typen. 

  
H7: Visuel anvendelse af product placement skaber bedre erindring hos forbrugere 

end det auditive. 

  
H8: Product placement har størst positiv indvirkning på forbrugernes erindring af 

placeringen, når skuespilleren anvender produktet. 

  
H9: Product placement har størst positiv indvirkning på forbrugernes erindring af 

placeringen, når produktet er en del af historien. 

  
H10: Product placement har størst positiv indvirkning på forbrugernes erindring af 

placeringen, når produktet er placeret i baggrunden. 

  
H11: High plot placement har størst positiv effekt på den eksplicitte hukommelse. 

 

Et muligt negativt udfald for anvendelsen af product placements vil være at publikums 

persuasion knowledge bliver aktiveret, således at det opfattes som skjult reklame, hvis 

primære formål er at skabe opmærksomhed omkring virksomhedens produkter. Men hvad er 

den generelle opfattelse af produkt placement i film hos de danske forbrugere? Derfor 

undersøges, om product placement som udgangspunkt kan accepteres af publikum 

(forbrugerne), eller om det opfattes som skjult reklame. 

RQ3: Kan forbrugeren acceptere brugen af product placement, eller opfattes dette 

som skjult reklame? 

  

H12: Forbrugeren har negativ attitude over for anvendelsen af product placement. 

  
H13: Forbrugeren opfatter product placement som skjult reklame. 

 

Brand awareness er essentielt med henblik på forbrugernes valg af brand i en købssituation, 

hvorfor eksponering via product placement i film umiddelbart bør have indflydelse på dette 

som for traditionelle markedsføringsmetoder. Om dette er tilfældet undersøges med 

nedenstående RQ4.  
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RQ4: Kan product placement have indflydelse på forbrugerens valg og/eller køb? 

  

H14: Erindring af produktet har signifikant indflydelse på behovet for 

informationssøgning. 

  
H15: Erindring af produktet har signifikant indflydelse på køb af produktet. 

  
H16: Attituden over for product placement har signifikant betydning for forbrugernes 

valg af produkt eller brand, når dette afhænger af produktets anvendelse i filmen. 

 

I forlængelse af RQ4 er det interessant at se på, om publikum hovedsageligt vil kunne huske at 

have set produkter, som de har kendskab til på forhånd, eller om erindringen af ukendte 

produkter er blevet lagret i den implicitte hukommelse. Dette er specielt interessant med 

henblik på, om et produkt vil kunne have samme virkning som fx traditionelle TV-reklamer 

ved at blive eksponeret via product placement i film. RQ5 lyder derfor således: 

 

RQ5: Vil forbrugerne kun erindre produkter, som de på forhånd har kendskab til? 

 

Der er umiddelbart ingen grænser for, hvilken type produkt eller brand, der kan anvendes til 

product placement. Som præsenteret i problemstillingen er teorien, at nogle produktkategorier 

er mere anvendte og/eller velegnede til denne form for markedsføringsmetode end andre. 

Til dette formål undersøges det, om der findes nogle typiske produktkategorier, der anvendes 

som product placement oftere end andre. 

RQ6: Findes der specifikke karaktertræk ved de produkter, som typisk anvendes ved 

product placement? 

 

De danske regler for anvendelse af product placement er som sagt blevet lempet. Men 

hvordan forholder forbrugerne sig til, at det nu er blevet lovligt at betale for at reklamere i 

danskproducerede film. 

RQ7: Hvad er forbrugernes holdninger til de nye danske regler? 
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25. Filmkliptests 

For at teste publikums opmærksomhed på de forskellige product placement typer, 

gennemføres de tidligere omtalte filmkliptests. Med denne form for test ønskes undersøgt, 

hvorvidt eksponeringen af brands og produkter er blevet lagret i testpersonernes eksplicitte 

hukommelse. Som nævnt i metodeafsnittet er eksplicitte tests ikke passende, hvis det skal 

testes, hvorvidt en eksponering er blevet lagret i den implicitte hukommelse (Grimes et al., 

2007). Den implicitte erindring vil nærmere blive afsløret via ændringer i adfærd, attitude og 

præferencer hos forbrugerne efter eksponeringen (Grimes et al., 2007; Shrum, 2004), 

hvorimod eksplicit erindring kan afsløres vha. genkendelsestests (recall og recognition) 

(Shrum, 2004), hvilket er den valgte metode. 

Fremgangsmåden indeholder som nævnt et filmklip, der vises via YouTube, samt et 

elektronisk spørgeskema. Begge vil være tilgængelige via to links, som fremsendes til 

testpersonerne pr. mail, der ligeledes indeholder retningslinjer (se evt. bilag 2) for 

gennemførelse af testen.  

 

I filmtestundersøgelsen er fokus lagt på produktkategorier, der så vidt muligt repræsenterer 

kategorierne, som tidligere defineret i FCB-modellen, jf. afsnit 19.  

De fem produktkategorier er udvalgt på baggrund af opgørelsen over hyppigst anvendte 

kategorier i film jf. tabel 1 identificeret via BrandChannel, og er som følger: biler, elektronik, 

drikkevarer u/alkohol, alkohol samt hjemmesider. De fire første kategorier repræsenterer de 

tre af kvadranterne i FCB-modellen, hhv.: høj involvering: rationel (biler) og emotionel 

(elektronik) samt lav involvering: emotionel (drikkevarer u/alkohol, alkohol). 

Produktkategorien hjemmesider skiller sig ud i forhold til de andre, da der ikke er tale om et 

håndgribeligt produkt. Der kan derimod være tale om fx reklamer for hjemmesider med 

internetbutik, såsom Wupti eller CDON.com eller webportaler såsom Wikipedia og Google, 

og meget andet. Produktkategorien er blevet inddraget i undersøgelsen alene på baggrund af 

muligheden for at kunne teste effekten af en auditiv product placement. Dette er tilfældigvis 

tilfældet med den ene af de valgte filmklip, hvilket vil blive behandlet senere, hvor et produkt 

eller brand bliver omtalt, hvorfor det er interessant at inddrage denne i undersøgelsen på trods 

af, at den ligger i bunden af den tidligere omtalte top 10 liste.  

Med et ønske om at teste de danske forbrugeres bevidsthed omkring forskellige brands 

tilstedeværelse i film, foretages udvælgelsen af disse på baggrund af antagelser omkring 

forbrugernes kendskab til de forskellige brands samt involveringsniveauet, som disse 
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repræsenterer. Det er endvidere væsentligt for relevansen af undersøgelsesresultaterne, at der 

udvælges en række produkter i et spektrum af både kendte og mere ukendte brands. Det er 

ydermere vigtigt for valget af filmklip, at produkterne spiller forskellige roller, altså at de 

optræder aktivt såvel som passivt i de udvalgte scener og ligeledes visuelt som auditivt. 

Derudover lægges der vægt på, at selve handlingen i de to udvalgte scener skal have en hvis 

grad af spændingsniveau, således at publikum (testpersonerne), så vidt muligt vil have direkte 

fokus på handlingen og ikke produkterne, som hvis de så filmen i dens fulde længde. 

 

25.1. Valg af film 

Der er udvalgt seks brands, som alle er at finde på det danske marked, og disse stammer fra to 

amerikanske film. Der er valgt amerikanske film, fordi disse om nogen indeholder betalte 

product placements. Det drejer sig om hhv. den romantiske komedie ”The Proposal” (herefter 

”Proposal”) fra 2009 med Sandra Bullock og Ryan Reynolds i hovedrollerne samt action 

eventyret ”National Treasure 2: Book of Secrets” (herefter ”National”) fra 2007 med bl.a. 

Nicolas Cage i hovedrollen. 

Udvalget af potentielle film, som også kunne havet været benyttet, er mange, men valget er 

faldet på disse to ud fra en vurdering af og forventning om, at indholdet i handlingen og 

spændingsniveauet i klippene gør det mere sandsynligt, at testpersonerne vil have hovedfokus 

på handlingen og ikke produkter og brands. 

 

Hvis de to films popularitet tages i betragtning i forhold til andre amerikanske film fra samme 

udgivelsesår, er det interessant at se på, hvor meget de hver især har indtjent. Til dette formål 

refereres til det såkaldte BoxOffice, som er den mængde penge, der er kommet fra 

billetsalget. Filmens popularitet kan ligeledes hænge sammen med valget af medvirkende 

skuespillere. Hvorfor er populariteten vigtig for product placements? Simpelt; det antages, at 

populære og anerkendte skuespilleres medvirken i større film medfører et større (positivt) 

fokus på filmen og dermed også på eksponeringen af de produkter, som medvirker. Dette kan 

naturligvis også være en afgørende faktor for fastsættelsen af prisen for en product placement 

samtidigt med, at virksomhedernes interesse for eksponering af deres produkter i den 

pågældende film øges.  
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25.1.1. Box Office-placering 

I 2007 blev ”National” placeret på en 8. plads med en indtjening på lige godt $220 mio. (jf. 

BoxOffice.com) alene på det amerikanske marked, og på det internationale knap $234 mio. 

(jf. WorldWideBoxOffice.com), hvilket placerer filmen som nr. 9 med et samlet salg for $454 

mio. (ca. 2,39 mia. kr.). Tilsvarende havde ”Proposal” i 2009 et nationalt salg på ca. $164 

mio. (jf. BoxOffice.com), hvilket gav filmen en 16. plads, og internationalt salg på $150,7 

mio. (jf. WorldWideBoxOffice.com), hvilket samlet set gjorde, at filmen indtjente godt 

$314,7 mio. (ca. 1,66 mia. kr.) og gav den en 19. plads på listen. Det kan således konkluderes, 

at ”National” umiddelbart har været mere populær hos publikum med en placering i top 10, 

hvorimod ”Proposal” har haft mindre succes set i forhold til den samlede indtjening i de 

respektive år. 

 

25.2. Medvirkende skuespillere 

Det, at skuespillerne indirekte anerkender produkterne, kan have en positiv effekt på 

forbrugernes attitude over for brandet i form af den ”goodwill”, som de kan tilføre filmen. Af 

hensyn til dette vil det også være afgørende, hvem producenterne har valgt til rollerne. 

I denne forbindelse har Sandra Bullock ikke ligefrem været det værste valg til hovedrollen i 

”Proposal”; samme år vandt hun nemlig en Oscar-statuette og en Golden Globe for ”Bedste 

kvindelige hovedrolle” i 2010 for filmen ”The Blind Side” fra 2009 (jf. IMDB), hvilket 

øjensynligt har øget hendes popularitet, og magasinet Forbes udnævnte hende i 2010 som 

Hollywoods højest betalte skuespillerinde (Pomerantz, 2010). Tilsvarende har Nicolas Cage 

også gjort sig bemærket med en Oscar og en Golden Globe i bagagen, der dog ligger tilbage i 

1996 (jf. IMDB). Ikke desto mindre er der tale om to personligheder, som bestemt ikke er 

ukendte på det store lærred; hvorvidt dette har betydning for forbrugernes attitude over for de 

forskellige virksomhedsbrands, er et spørgsmål, som ønskes besvaret i undersøgelserne. 

 

25.3. Valg af produktkategorier og brands 

Nedenstående tabel 3 viser en oversigt over de udvalgte produktkategorier og brands, inkl. 

logoer, som er synlige i de respektive filmklip. 
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Tabel 3. Udvalgte produktkategorier og brands 

    
Kategori Brand Logo Film 

    Biler Mercedes 
(C-klasse) 
  

National Treasure 2: 
Book of Secrets 

    
 Land Rover 

(Range Rover)  
National Treasure 2: 
Book of Secrets 

    

Computer 
(elektronik) 

Apple 
(iMac, MacBook) 

 

The Proposal 

    
Hjemmeside 
 

YouTube 
 

 

The Proposal 

    
Kaffe 
(drikkevarer 
u/alkohol) 

Starbucks 
(Coffee) 

 

The Proposal 

    
Øl 
(alkohol) 

Fuller’s 
(London Pride) 

 

National Treasure 2: 
Book of Secrets 

 

Kilde: egen tilvirkning, jf. bilag 15 

 

Det vurderes, at Mercedes, Apple og til dels Range Rover (Land Rover) er veletablerede 

brands på det danske marked, hvorimod Starbucks er kendt, men knap så udbredt med meget 

få salgskanaler i Danmark. YouTube er en hjemmeside og som sagt ikke et håndgribeligt 

produkt, men en gratis internettjeneste, der er lettilgængelig for alle med en computer og 

internetforbindelse. Den umiddelbare vurdering er derfor, at størstedelen af danskerne har 

kendskab til YouTube. Fuller’s London Pride (herefter Fuller’s) vurderes til ikke at være 

blandt de hyppigst foretrukne eller kendte brands på det danske marked, og da det kun sælges 

i få supermarkeder, såsom SuperBest, eller specialbutikker. Som nævnt i problemstillingen, 

formodes det, at forbrugernes forhåndskendskab til produkter eller brands vil være essentielt 

for, om en product placement er effektiv, altså om eksponeringen efterfølgende vil have en 

signifikant indflydelse på forbrugernes attituder over for og valg af virksomhedsbrand. 

Derudover formodes det, at produkttypen og forbrugernes involveringsniveau kan have 

indflydelse på, hvor opmærksomt publikum er på tilstedeværelsen af den konkrete product 

placement. Med valget af filmklip, er der derved forsøgt at tage højde for, at testen skal 

indeholde kendte såvel som mindre kendte brands i forhold til antagelsen om, hvad de danske 
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forbrugeres brandkendskab er samt at have forskellige produktkategorier med af hensyn til 

test af forskellige involveringsniveauer. 

 

25.3.1. The Proposal 

Fra ”Proposal” er der valgt et klip, se bilag 15, fra filmens begyndelse, hvor baggrunden for 

filmens handling bliver grundlagt. Fokus ligger primært på at få præsenteret de to hovedroller 

samt at skabe indgangsvinklen til resten af handlingen. Der er derfor en del informationer, 

som publikums opmærksomhed bliver fanget af, samtidigt med, at der anvendes en del 

product placement, hvilket er fordelagtigt for undersøgelsen. I det udvalgte klip er der fokus 

på product placement af Starbucks kaffe og Apple’s computerprodukter, herunder iMac og 

MacBook, samt YouTube. Jf. tidligere definitioner af product placement-strategier og -typer, 

spiller de to førstnævnte brands både en implicit og integreret eksplicit rolle i scenen; begge 

bliver vist sammen med hovedrollerne i baggrunden i en mere passiv rolle (background), og 

bliver anvendt af skuespillerne i en mere aktiv rolle (used by actor). Dertil er det begrænset, 

hvor meget story connection disse brands umiddelbart har med filmens handling; dog har 

Starbucks en mindre indirekte rolle i en samtale mellem hovedrollerne, hvor produktet 

kommer i fokus og bliver omtalt, men aldrig nævnt ved brandnavn. YouTube bliver derimod 

omtalt én gang og må kategoriseres som værende en high plot, integreret eksplicit product 

placement, der dog medvirker i særdeles begrænset omfang. Overordnet set er Starbucks 

kaffen til dels en high plot placement og Apple’s produkter er low plot placement i dette klip. 

 

I klippet, som varer 9 minutter og 53 sekunder (593 sekunder)
1
, er der mest fokus på 

Starbucks i den første halvdel, hvorimod Apple er mere dominerende i anden halvdel. Mere 

nøjagtigt er antallet af visninger af Starbucks logoet 35 i en periode, der samlet varer 88 

sekunder, hvilket svarer til knap 15% af klippets længde. Tilsvarende er der registreret 42 

visninger af Apple’s produkter og logo, der tidsmæssigt varer 145 sekunder, hvilket svarer til 

godt 25%. YouTube bliver som sagt kun nævnt én gang, hvorfor det bliver interessant at se 

resultatet fra filmkliptesten mht., hvilke produkter eller brands, som testpersonerne har i 

erindringen. 

Som tidligere omtalt, er nogle produkter så karakteristiske i deres design, at et synligt logo 

eller brandnavn ikke er en forudsætning for, om forbrugerne genkender produktet. Dette ses i 

tilfældet med Apple’s iMac computer, hvorfor antallet af visninger også er højt. 

                                                        
1 Bilag 15: The Proposal-klip (dvd-tid: 00:01:20-00:11:14) 
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Mht. Starbucks kaffen, så fremstår produktet umiddelbart anonymt, i form af et hvidt krus, 

hvorfor logoets synlighed er essentielt som product placement. 

Der er desuden blevet identificeret andre product placements i klippet, såsom: Nokia, Poul 

Henningsen (PH) lamper, MSN Messenger og Prada, men fokus vil som sagt primært være 

rettet mod publikums opmærksomhed på Starbucks, Apple og YouTube. 

 

25.3.2. National Treasure 2: Book of Secrets 

I ”National” starter filmklippet på et tidspunkt, hvor hovedpersonerne finder en afgørende 

ledetråd, der fører handlingen videre, men samtidig trues af modparterne, ”de onde”, der 

tvinger dem til at flygte, se bilag 15. Dette resulterer i en intens biljagt gennem Londons 

gader, hvor spændingsniveauet er i top, og publikums opmærksomhed hovedsageligt bør være 

rettet mod handlingen. Fokus er som tidligere nævnt på bilmærkerne Mercedes, Range Rover 

og ølmærket Fuller’s. Hovedrollerne flygter i en Mercedes bil, hvorfor denne product 

placement må siges at være en high plot placement, der er integreret eksplicit, altså spiller en 

aktiv rolle, i handlingen, og primært bliver anvendt af skuespillerne (used by actor) og til dels 

har story connection. Derudover vurderes det, at denne product placement i høj grad kan blive 

et tilfælde, hvor persuasion knowledge vil kunne blive aktiveret hos publikum, da der fra 

producentens side ikke er lagt skjul på, hvilken bil der køres i. Dertil bliver nogle af bilens 

egenskaber fremvist, fx i form af en skærm, som dukker op i instrumentbrættet og et 

bakkamera. 

Tilsvarende jagter ”de onde” hovedrollerne i en Range Rover, hvorfor denne også er en high 

plot placement. Det er dog meget tydeligt, at det er Mercedes, der har størst fokus af de to 

bilmærker, hvorfor eksponeringstiden for Range Rover’en er væsentlig kortere. Den er 

ligeledes en integreret eksplicit product placement, og primært used by actor. Logoet fremgår 

ikke nær så tydeligt sammenlignet med Mercedes logoet, men bilen vil formodentligt kunne 

genkendes ud fra dens design, som i tilfældet med Apple’s iMac, som tidligere nævnt. 

Fuller’s karakteriseres som en low plot placement, da den hovedsageligt optræder i 

baggrunden, dog som en aktiv men diskret del af handlingen. Produktet (ølfustager) og 

brandet er placeret på en lastbil, der optræder som en stor og tilsyneladende tilfældig 

forhindring i Londons smalle gader. Derfor karakteriseres denne product placement som 

værende vekslende mellem en ikke-integreret eksplicit og implicit product placement, da 

produktet bliver eksponeret, men ikke er en direkte integreret del af handlingen i samme 

udstrækning, som i tilfældet med Mercedes og Range Rover. 
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Klippet har en varighed på 9 minutter og 47 sekunder (587 sekunder)
2
, og de tre brands 

optræder alle i den anden halvdel af klippet. Det dominerende brand er dog som sagt 

Mercedes, hvis logo optræder 49 gange, og samlet set er synligt i 62 sekunder, hvilket svarer 

til godt 11% af klippets længde. Antallet af visninger er en del færre for Range Rover’en; 32 

gange er bilen og dens logo synligt, en samlet varighed af 40 sekunder, hvilket svarer til 7% 

af tiden. Visninger af selve bilen uden synligt logo er talt med, da dens design som sagt gør 

den mere genkendelig end fx Mercedes; Range Rover logoet er synligt 26 gange. Fuller’s vil, 

ligesom Starbucks, være et anonymt produkt, hvorfor logoet er en nødvendighed som product 

placement. 21 visninger i sammenlagt 24 sekunder, altså 4% af tiden. Andre product 

placements, der er blevet identificeret i klippet, er: Rolex, London Cab Co. og Apple. Testens 

hovedfokus vil dog være på de tre udvalgte virksomhedsbrands. 

 

                                                        
2
 Bilag 15: National Treasure 2: Book of Secrets-klip (dvd-tid: 00:31:34-00:41:22) 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 60 af 239 

26. Frekvenstabeller 

Frekvenstabeller er beskrivende analyser og hører til nogle af de mest simple 

databehandlingsmetoder, der kan benyttes. Der stilles således ingen krav til skalaniveauet, 

hvorfor der kan anvendes både metriske såvel som ikke-metriske skalaniveauer (Jensen et al., 

2009). Frekvenstabellerne skal benyttes til at danne et overblik over respondenternes 

besvarelser af de enkelte spørgsmål for derved at kunne besvare hypoteser og research 

questions. I denne forbindelse anvendes analysen også til at se nærmere på respondenternes 

demografi, herunder eksempelvis: køn, alder, indkomst og uddannelsesniveau. Mht. 

besvarelser vedrørende filmtestsspørgeskemaerne behandles bl.a. testpersonernes erindring af 

produkter og forhåndskendskab til disse, product placement-type samt holdninger til product 

placement som markedsføringsmetode. For besvarelser vedrørende spørgeskemaet med 

generelle spørgsmål behandles bl.a. respondenternes erfaringer med product placement samt 

holdninger til de nye danske regler. 

Til behandling af al statistisk data anvendes PASW Statistics; tabeludskrifter for 

frekvenstabeller forefindes i bilag 4. 

 

26.1. Køn  

Der er i spørgeskemaet med de generelle spørgsmål (jf. bilag 4.1) en relativ pæn fordeling af 

mænd og kvinder, hhv. 49,5% og 50,5%. Det betyder, at data kan bruges uden at tage 

forbehold for dette. Ligeledes er der en meget pæn fordeling af kønnet i undersøgelsen 

omhandlende ”Proposal” (jf. bilag 4.2), hvor 47,4% er mænd og 52,6% kvinder. Anderledes 

ser dog ud i undersøgelsen ”National” (jf. bilag 4.3), hvor fordelingen er skæv, der er der kun 

37,5% af besvarelserne, der kommer fra mænd og 62,5% fra kvinder, hvorfor der skal tages 

forbehold for dette, hvis kønnet spiller en afgørende rolle for resultaterne i de videre analyser. 

 

26.2. Alder 

Aldersfordelingen i de forskellige undersøgelser viser, at der i den generelle undersøgelse (jf. 

bilag 4.4) er en meget skæv fordeling af alderen på respondenterne. Respondenterne er 

hovedsagelig de 19-25-årige, som står for 59,4% af den samlede respondentgruppe. De 26-30-

årige udgør de 16,8%, og de respondenter, der er over 50 år står for 11,6%, hvilket betyder, at 

de mellemliggende fire grupper kun står for 11,9%. Konsekvensen af dette er, at der ikke 

vises et repræsentativt udsnit af befolkningssammensætningen i Danmark. 
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Det samme billede viser sig i undersøgelsen omkring ”Proposal” (jf. bilag 4.5), hvor 63,2%  

er under 25 år, 19,3% er 20-30-årige og 14% af testpersonerne er over 50 år. I de 

mellemliggende grupper findes kun 3,5% af respondenterne. 

Det ser dog en anelse bedre ud i undersøgelsen omkring ”National (jf. bilag 4.6), hvor 

fordelingen ser således ud: de 19-25-årige står for 25%, 26-30-årige står for 26,8%, og 

testpersonerne over 50 år står for 17,9%, hvilket altså betyder, at det igen er disse tre grupper, 

som står for størstedelen af besvarelserne. De mellemliggende fire grupper består derfor af 

30,3% af respondenterne. 

En af grundene til, at fordelingen ser således ud, kan skyldes, at der har været større adgang til 

studerendes e-mailadresser, og der derfor er et overtal af de 19-25-årige i alle tre 

undersøgelser, hvilket der om nødvendigt skal tages forbehold for i de videre analyser. 

 

26.3. Uddannelsesniveau 

Der tegner sig et klart billede af respondenternes uddannelsesniveau i de tre undersøgelser (jf. 

bilag 4.7-4.9). Det er respondenter, der har gennemført en gymnasial eller erhvervsfaglig 

uddannelse og respondenter med en bachelorgrad. Dette kan igen skyldes muligheden for at 

spørge flere studerende. 

 

26.4. Indkomst 

Når der ses på indkomsten, er det tydeligt, at en stor del af respondenterne er studerende, 

hvilket betyder, at deres indkomst ligger mellem 100.000-199.999 kr. Det er gældende for den 

generelle undersøgelse (jf. bilag 4.10) og for undersøgelsen ”Proposal” (jf. bilag 4.11), hvor 

det er hhv. 30,7% og 35,1%, der har en indkomst, der ligger mellem dette. Anderledes ser det 

ud for undersøgelsen ”National” (jf. bilag 4.12). Her ligger respondenternes primære 

indkomst mellem 200.000-299.999 kr. (17,9%) og 300.000-399.999 kr. (10,7%). Det kan dog 

skyldes, at det er i denne undersøgelse, at mange af respondenterne har en erhvervsfaglig 

uddannelse og derfor allerede er i arbejde og tjener mere end de studerende, der modtager SU. 

De resterende respondenter ligger jævnt fordelt i resten af indkomstgrupperne, hvor 

respondenternes indkomst i den generelle undersøgelse og i ”Proposal” hovedsagelig ligger 

mellem 0-399.999 kr.  
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26.5. Omgivelser 

Det vurderes, at gennemførelsen af filmkliptesten kan påvirkes af de omgivelser, som 

testpersonerne befinder sig i, når de ser filmklippet og besvarer spørgeskemaet, hvorfor det 

skal tages i betragtning og undersøges, hvorvidt de var fokuserede eller havde forstyrrende 

elementer omkring sig. 

91,2% af testpersonerne har set ”Proposal” (jf. bilag 4.13) i hjemmet, hvilket anses som et 

relativt roligt sted med begrænsede forstyrrende elementer. Det betyder, at testpersonerne 

formentlig har haft samme fokuseringsniveau, som hvis de fx havde set en film i TV.  

Lidt anderledes ser det ud for undersøgelsen ”National” (jf. bilag 4.14), hvor 73,2% har set 

den i hjemmet, og 25% har set den på arbejdet. Der kan have været forstyrrende elementer på 

arbejdspladsen, som fx indkomne mails, kollegaer, telefonopkald osv. Dog vil man som 

forbruger også kunne blive forstyrret af fx telefonopkald, når der ses film i hjemmet, hvorfor 

forstyrrelserne på arbejdet ikke anses som nogen stor bias i den videre analyse. 

 

26.6. Filmvaner 

I det generelle spørgeskema blev respondenterne spurgt omkring deres filmvaner. 

Besvarelserne viser, respondenterne oftest ser film på TV, hvilket betyder, at de sjældent lejer 

film, køber film eller ser film i biografen. 92,2% ser film på TV flere gange om ugen, men 

ikke dagligt, eller flere dage om måneden, men ikke ugentligt, hvilket betyder, at der er tale 

om kvalificerede respondenter. Derudover er de blevet bedt om at tage stilling til, hvor 

fokuserede de er, når de ser film.  

For film vist i biografen er der 62,4% (jf. bilag 4.15) af respondenterne, som er meget 

fokuserede, når de ser filmen. Sammenlignes dette med købte film, lejede film og film vist i 

TV, ser det således ud, 31,7% (købte, jf. bilag 4.16), 30,7% (lejede, jf. bilag 4.17) og 13,9% 

(TV, jf. bilag 4.18). Eftersom det umiddelbart er dyreste at gå i biografen, og dernæst at købe 

en film, og til sidst at leje eller se film i TV, er der en tendens til, at respondenterne er mest 

fokuserede, når de har betalt for underholdningen.  

Respondenterne er således mest fokuserede, når de ser biograffilm, men der er kun 9,9% (jf. 

bilag 4.19), som er i biografen flere gange om måneden, men ikke ugentligt, dvs. 2-3 gange 

om måneden. De ser altså færre film, hvor de er meget fokuserede. Derimod er der 67,4% (jf. 

bilag 4.20), som ser film på TV minimum en gang om ugen, dvs. de ser flere film, hvor de 

ikke er nær så fokuserede.  
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Det mest oplagte for en virksomhed vil derfor umiddelbart være at bruge product placement i 

en film, som vises i biografen. Dog fortæller teorien om mere exposure effect, at gentagende 

eksponeringer kan udvikle positive attituder og følelser over for et bestemt brand hos 

publikum, hvilket betyder, at film vist i TV også kan have lignende effekt forudsat, at filmen 

vises mere end én gang. 

 

26.7. Filmgenre 

Formålet med nærmere viden omkring, hvilke genrer respondenterne foretrækker, kan 

anvendes til at se, hvor det umiddelbart vil være mest oplagt for virksomhederne at bruge 

product placement.  

Af bilag 4.21-4.29 ses, at de mest eftertragtede filmgenrer er: action, komedie, spænding, 

drama, og romantik. Minimum 43,6% af respondenterne synes godt om netop disse genrer, og 

det kan derfor anses som værende populære genrer. Det er derfor oplagt, at virksomhederne 

placerer deres produkter i film inden for disse, da de ses af flest mennesker, jf. 

respondenternes besvarelser. 

 

26.8. TV-reklamer 

Respondenterne er blevet spurgt omkring deres vaner, når de ser film på en kanal, hvor der er 

reklamepauser, enten i filmen eller mellem to film. Resultatet er, at 52,5% (jf. bilag 4.30) 

skifter kanal indtil filmen starter igen, og 56,4% (jf. bilag 4.31) går væk fra TV’et for at lave 

noget andet, til gengæld lader 60% (jf. bilag 4.32) reklamerne køre. Det kan betyde, at de ikke 

ser reklamerne, men måske høre dem. Ved at benytte product placement kan virksomhederne 

bedre sikre sig, at forbrugeren bliver foran skærmen og derved bliver eksponeret for 

produktet, end hvis de eksponerer forbrugeren gennem en traditionel TV-reklame. 

 

26.9. Interesse for produkterne 

I dette afsnit vil der kort blive gennemgået, hvordan testpersonernes holdning til, om 

produkterne, vist i de to filmklip, er blevet mere eller mindre interessant, eller om holdningen 

til produkterne er uændret, efter de er blevet eksponeret i filmklippene. 

I filmklippet ”Proposal” blev testpersonerne eksponeret for produkterne Apple (jf. bilag 4.33-

4.35) og Starbucks (jf. bilag 4.36-4.38). Data fra de to er meget lig hinanden, og de viser, at 

den generelle holdning er, at der ikke er sket nogen ændret i forholdet omkring, om 

produkterne er blevet mere eller mindre interessante.  
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Den samme tendens viser sig, om produkterne fra filmklippet ”National”, hvor de tre 

produkter: Mercedes (jf. bilag 4.39-4.41), Range Rover (jf. bilag 4.42-4.44) og Fuller’s (jf. 

bilag 4.45-4.47) ikke har vækket mere interesse hos testpersonerne.  

Grundet den lille stikprøve kan det være svært at fastlægge et resultat, men tendensen i denne 

undersøgelse er, at product placement ikke umiddelbart har mulighed for at påvirke 

testpersonerne vedrørende interessen omkring produkterne. 

 

26.10. Informationssøgning og/eller køb af produkt 

Product placement har til formål, at påvirke forbrugerne således, at de får lyst til at søge mere 

information om produktet, som de har været eksponeret for, eller evt. at købe dette. Derfor er 

det også interessant at se på, om testpersonerne har lyst til at søge information eller købe 

produkterne, som de bliver eksponeret for. 

I denne frekvenstabel indgår fem ud af de seks medvirkende produkter, hhv. Apple, 

Starbucks, Mercedes, Range Rover og Fuller’s. Da det ser meget ens ud for alle de fem 

brands, beskrives de overordnede tendenser for produkterne samlet. 

Analysen deles op således, at der først ses på, om forbrugeren ønsker at søge mere 

information omkring produktet, som de er blevet eksponeret for. Den generelle tendens er, at 

der er mellem 43,9%-69,6% (jf. bilag 4.48-4.52), som er meget uenige.  

Den samme tendens ses, når testpersonerne bliver spurgt om, om de har lyst til at købe 

produktet efterfølgende. 22,8%-69,6% (jf. bilag 4.53-4.57) af testpersonerne er også uenige i, 

om de vil købe produktet. Det betyder, at product placement heller ikke her, har haft en stærk 

effekt på testpersonerne. Hvis testpersonernes persuasion knowledge er blevet aktiveret under 

filmklippet, kan dette give et forringet billede af, hvordan product placement kan påvirke 

forbrugerne til at søge information eller købe produkter, fordi de er bevidste omkring formålet 

med placeringen. På den anden side kan testpersonernes besvarelser også afspejle, at de valgte 

produkter på forhånd reelt ikke har haft deres interesse, herunder manglende økonomiske 

ressourcer, jf. MAO-faktorerne afsnit18, hvorfor de hverken er interesseret i at søge mere 

information omkring produktet eller købe det efterfølgende. Hvorom alting er, kan det 

konkluderes, at product placement i disse tilfælde ikke har haft den ønskede effekt. 

 

26.11. Forhåndskendskab til produkter og brands 

Der vil i dette afsnit blive set nærmere på, hvilket kendskab testpersonerne har til de udvalgte 

produkter før testen. For Mercedes (jf. bilag 4.58) i ”National” gælder, at alle ud af de 56 
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besvarelser har et kendskab til dette produkt. Dertil viser resultaterne, at 32,1% enten har hørt 

om eller set Mercedes, og 62,5% kender nogen, der har prøvet eller selv har afprøvet 

produktet. Det kan altså, som tidligere antaget, umiddelbart konkluderes, at Mercedes er et 

produkt, som er alment kendt blandt forbrugerne. 

For Range Rover (jf. bilag 4.59) viser resultaterne, at 3,6% ikke havde noget kendskab til 

produktet inden testen. 51,8% har enten hørt om eller set Range Rover, hvorimod 44,6% 

kender nogen, der har prøvet eller selv har afprøvet produktet. Range Rover er derfor også et 

kendt produkt hos forbrugerne, men resultaterne fortæller, at kendskabet i større grad er på 

baggrund af, at de har set eller hørt om det, frem for at kende nogen, som har prøvet det, eller 

selv har afprøvet det. Som antaget tidligere har langt størstedelen af testpersonerne ikke et 

kendskab til øllen Fuller’s (jf. bilag 4.60), dvs. 73,2%, før testen. 21,4% har enten set eller 

hørt om produktet, og kun 5,4% har afprøvet det én eller flere gange. 

 

For ”Proposal”-testpersonerne viser resultaterne, at ud af de 57 besvarelser har 1,8% ikke 

kendskab til Apple (jf. bilag 4.61) før testen. Derimod har 7% kun set eller hørt om Apple, og 

knap 63,2% kender nogen, der har prøvet eller selv har afprøvet det. Ydermere har 28,1% 

købt Apples produkter og/eller har det som foretrukne mærke, hvilket vil sige, at 

testpersonernes forhåndskendskab til dette brand er stort, som først antaget. Derudover viser 

resultaterne, at 10,5% af testpersonerne ikke har kendskab til Starbucks (jf. bilag 4.62). 7% 

har set eller hørt om produktet og 73,7% har enten selv afprøvet eller kender nogen, der har 

prøvet Starbucks-kaffen. Endvidere har 8,8% svaret, at de ofte køber kaffen, eller at det er 

deres foretrukne brand. Kun 3,5% har svaret, at de ikke kender YouTube (jf. bilag 4.63), 

hvilket vil sige, at 96,5% af testpersonerne havde kendskab til internettjenesten før testen, 

altså at de har hørt om eller ofte benytter denne. 

 

I det store hele kan det konkluderes, at de umiddelbare forventninger til og antagelser om 

kendskabet til de udvalgte produkter i de to filmklip stemmer godt overens, hvorfor 

argumenterne for valg af netop disse synes at blive legitimeret. 

 

26.12. Erindring af produktkategorier og brands 

Der er tidligere blevet defineret de produktkategorier, som hyppigst bliver anvendt i 

amerikanske film. Det er derfor interessant at se, hvad resultaterne fra filmtestene viser mht. 

testpersonernes erindringer af de medvirkende produktkategorier og mere konkret, hvilke 
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produkter eller brands de kan huske. 

Tabel 4. National: Erindring af produktkategorier 

  
Produktkategorier Frekvens i % 

  Bilmærker 82,1% 
  
Alkohol 39,3% 
  
Elektroniske apparater 23,2% 
  
Ved ikke 16,1% 
   

Kilde: egen tilvirkning jf. bilag 4.64-4.71  

 

I ”National”-filmklippet er der som bekendt fokus på produktkategorierne: bilmærker og 

alkohol. Ud fra tabel 4 ses det tydeligt, at 82,1% har svaret, at de erindrer at have set 

bilmærker i filmklippet, efterfulgt af alkohol på 39,3%, hvilket umiddelbart stemmer godt 

overens med fordelingen af kategoriernes eksponeringstid, som tidligere omtalt. Derudover 

har 23,2% svaret, at de har lagt mærke til elektroniske apparater, og 16,1% har ikke lagt 

mærke til nogle specifikke produktkategorier i filmklippet. 

Tabel 5. Proposal: Erindring af produktkategorier 

  
Produktkategorier Frekvens i % 

  Drikkevarer u/alkohol 56,1% 
  
Elektroniske apparater 50,9% 
  
Beklædning 47,4% 
  
Fast food 14,0% 
  
Hjemmeside 12,3% 
  
Ved ikke 8,8% 
   

Kilde: egen tilvirkning jf. bilag 4.72-4.80  

 

For ”Proposal” er der som bekendt fokus på kategorierne: drikkevarer u/alkohol, elektroniske 

apparater og hjemmeside. Tabel 5 viser, at 56,1% har svaret, at de erindrer at have set 

drikkevarer u/alkohol i filmklippet. Sandsynligheden for at flere reelt har lagt mærke til denne 

kategori øges dog, da 14% har svaret fast food, hvilket umiddelbart kan tyde på, at Starbucks 

for nogle forbrugere tilhører denne produktkategori. 

Kun 50,9% har lagt mærke til elektroniske apparater, hvilket er et overraskende resultat taget 

denne kategoris eksponeringstid og antal visninger i betragtning. Endvidere har kun 12,3% 
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svaret, at de har lagt mærke til hjemmeside-kategorien. Derudover kan 47,4% af 

testpersonerne erindrer kategorien beklædning, mens kun 8,8% har svaret, at de ikke har lagt 

mærke til nogle specifikke produktkategorier i filmklippet. 

 

26.13. Erindring af brands 

I spørgsmålet omkring produktkategorier i spørgeskemaet bliver testpersonerne bedt om at 

skrive, hvilke konkrete brands de erindrer fra ”National”- og ”Proposal”-filmklippene, og 

resultatet fremgår af hhv. tabel 6 og tabel 7 i kolonne 1: ”Frekvens i %, Før”. Dernæst skulle 

testpersonerne udvælge de brands, som de kunne erindre, ud fra en liste, hvoraf der 

naturligvis fremgår de tre primære brands samt en række andre brands, der ikke nødvendigvis 

var medvirkende i filmklippene, se tabel 6 og tabel 7 i kolonne 2: ”Frekvens i %, Efter”. 

Forskellen mellem besvarelserne i de to kolonner er interessant, da det umiddelbart bør være 

nemmere at erindre de forskellige brands, når testpersonerne bliver præsenteret for en liste af 

muligheder, hvorfor dette kan betragtes som en indikator for den reelle product placement-

effekt. På den anden side kan der ikke ses bort fra resultaterne i kolonne 2, da de ligeledes 

giver et billede af effekten på trods af, at testpersonerne først erindrer brandet, når de bliver 

vist. Dette er dog ikke desto mindre et tegn på, at de har lagt mærke til den pågældende 

product placement.  

Dertil antages, at resultaterne i kolonne 1 tilnærmelsesvis vil kunne simulere lagring i den 

eksplicitte hukommelse, da det er en bevidst erindring, hvorimod resultaterne i kolonne 2 vil 

kunne simulere en situation, hvor erindringen af de medvirkende brands bliver lagret i den 

implicitte hukommelse, altså en ubevidst erindring. 

Problemet med dette er dog, at visning af filmklippene og spørgeskemabesvarelserne 

sandsynligvis er foretaget kort tid efter hinanden, hvorfor det kan være svært at afgøre, om det 

reelt er den implicitte eller eksplicitte hukommelse, der er blevet aktiveret. Derudover er der 

risiko for, at testpersonerne gætter på eller bruger udelukkelsesmetoden mht., hvilket brand de 

har set, eller tror de har set. Endvidere kan denne form for genkendelsestests kun anvendes til 

at afsløre lagring af erindringer i den eksplicitte hukommelse, hvorfor det fortsat antages, at 

det er denne, der er aktiveret hos testpersonerne for både kolonne 1 og 2. 

 

For ”National”-filmklippet viser resultaterne, jf. tabel 6, at testpersonerne har erindret brands 

bedre efter, at de er blevet præsenteret for en liste af muligheder. Dette gør sig gældende for 

alle tre brands, men især for Range Rover og Fuller’s, hvor erindringsfrekvensen er hhv. 
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30,4% og 23,2% højere i kolonne 2. 

Tabel 6. National: Erindring af brands 

    

Brand 
1) Frekvens i % 

Før 
2) Frekvens i % 

Efter 
3) % forskel 
Før & Efter 

    Mercedes 62,5% 76,8% 14,3% 
    
Range Rover 42,9% 73,2% 30,4% 
    
Fuller's London Pride 23,2% 46,4% 23,2% 
    
Rolex 1,8% 1,8% 0,0% 
    
Apple 0,0% 3,6% 3,6% 
    
Ved ikke 7,1% 7,1% 0,0% 
     

Kilde: egen tilvirkning jf. bilag 4.81-4.94  

 

Begge kolonner viser, at Mercedes er det brand, som testpersonerne husker bedst efterfulgt af 

Range Rover og Fuller’s, hvilket umiddelbart stemmer overens med den samlede individuelle 

eksponeringstid for de tre brands. 62,5% har således svaret, at de husker Mercedes-brandet i 

filmklippet, 42,9% husker Range Rover og 23,2% kan huske ølbrandet Fuller’s. 

Det er derudover værd at lægge mærke til, at Range Rover indhenter Mercedes markant i 

kolonne 2. Dette kan måske hænge sammen med et manglende forhåndskenskab til Range 

Rover og Fuller’s brandet, som tidligere omtalt, hvorfor det måske er nemmere efterfølgende 

at forbinde bilen eller øllen fra filmklippet med et konkret brandnavn. Endvidere svarer nu 

kun 7,1%, jf. tabel 6, at de ikke erindrer nogle konkrete brands, hvilket sammenholdt med de 

16,1%, jf. erindring af produktkategorier, umiddelbart vidner om, at respondenterne enten 

ikke har svaret ”korrekt” i det foregående spørgsmål, eller at de tilfældigvis er kommet i tanke 

om dette. 

 

For ”Proposal” tegner der sig et billede af, at testpersonernes erindring forbedres, efter at de 

er blevet præsenteret for listen af muligheder, hvilket gør sig gældende for alle tre brands. 

Dog stiger erindringen af tilstedeværelsen af YouTube bemærkelsesværdigt med knap 65%, 

fra 3,5% i kolonne 1 (før) til 68,4% i kolonne 2 (efter), jf. tabel 7. Erindringsfrekvensen for 

Apple og Starbucks er kun hhv. 10,5% og 15,8% højere i kolonne 2, hvilket er positivt, da det 

tyder på, at testpersonernes erindring ikke bliver påvirket markant af at se brandnavnet, som i 

tilfældet med YouTube. 
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Tabel 7. Proposal: Erindring af brands 

    

Brand 
1) Frekvens i % 

Før 
2) Frekvens i % 

Efter 
3) % forskel 
Før & Efter 

    Starbucks 61,4% 77,2% 15,8% 
    
Apple 43,9% 54,4% 10,5% 
    
YouTube 3,5% 68,4% 64,9% 
    
PH lamper 3,5% 10,5% 7,0% 
    
Prada 1,8% 15,8% 14,0% 
    
MSN Messenger 1,8% 22,8% 21,1% 
    
Nokia 0,0% 5,3% 5,3% 
    
Ved ikke 5,3% 5,3% 0,0% 
     

Kilde: egen tilvirkning jf. bilag 4.95-4.109  

 

En interessant observation er, at besvarelserne, jf. bilag 4.95, vidner om, at testpersonerne har 

lagt mærke til kaffeproduktet, men ikke har kunnet sætte navn på brandet, hvorfor yderligere 

19,3% har skrevet ”kaffe” og ikke Starbucks. Da kun erindring af selve brandet er interessant, 

vil dette dog ikke tages yderligere i betragtning. 

Det er ligeledes interessant, at Starbucks på trods af mindre eksponeringstid erindres bedre 

hos testpersonerne end Apple. Jf. tabel 7 har hhv. 61,4% (før) og 77,2% (efter) registreret 

Starbucks-brandet i filmklippet, hvor Apple til sammenligning kun er blevet erindret af hhv. 

43,9% (før) og 54,4% (efter). I det efterfølgende afsnit vil der blive set nærmere på, hvilke 

typer product placement, der er blevet anvendt til de forskellige brands, i et forsøg på at finde 

eventuelle sammenhænge mellem dette og ovenstående resultater fra erindring af brands. 

 

26.14. Erindring af Product Placement-typer 

Udover at teste om testpersonerne har lagt mærke til de forskellige brands, er det også 

væsentligt i et markedsføringsøjemed at finde ud af, hvilken type product placement, der 

vækker mest opsigt i publikums erindring. Der blev i et tidligere afsnit defineret tre 

forskellige typer product placement: background, used by actor og story connection. På 

baggrund af disse er testpersonerne blevet spurgt om, i hvilken sammenhæng de erindrer at 

have set eller hørt om produkterne i de to filmklip. Til dette formål sammenholdes den reelle 

forekomst af de tre product placement-typer, jf. bilag 4.110-4.111, med resultaterne af 

testpersonernes observationer. 
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Da flere end én product placement-type kan forekomme med det samme produkt i 

filmklippene, har det i det konkrete spørgsmål været muligt for testpersonerne at afkrydse 

flere typer, hvorfor procentsatserne for observationerne er udregnet individuelt på baggrund af 

frekvensen på de enkelte typer divideret med antallet af testpersoner. Procentsatserne for de 

reelle forekomster af de tre product placement-typer er udregnet på baggrund af antallet af 

forekomster divideret med totale antal visninger af produkt eller brand, jf. afsnit 25.3.1 og 

25.3.2. 

Tabel 8. National: Erindring af product placement typer samt forekomst af disse 

     
Testpersonernes observationer af de tre typer product placement: 
     
 Background Used by actor Story connection Ved ikke 

     
Mercedes 5,4% 51,8% 78,6% 8,9% 
     
Range Rover 5,4% 44,6% 76,8% 7,1% 
     
Fuller's 17,9% 8,9% 46,4% 42,9% 
     
     
Reelle forekomster af de tre typer product placement: 
     
 Background Used by actor Story connection  

     
Mercedes 4,1% 95,9% 95,9%  
     
Range Rover 15,6% 84,4% 84,4%  
     
Fuller's 47,6% 0,0% 52,4%  
      

Kilde: egen tilvirkning jf. bilag 4.110 & 4.112-4.4.123  

 

Tabel 8 viser, at ”National”-testpersonerne hyppigst har observeret produktet, når product 

placement har været en del af handlingen efterfulgt af skuespillernes anvendelse eller omtale 

af dette. Som eksempel er der således 78,6% af testpersonerne, der har observeret Mercedes 

som værende en del af handlingen og 51,8% for anvendelse af skuespiller. Ligeledes har 

76,8% lagt mærke til Range Rover som en del af handlingen, og 44,6% har svaret, at den blev 

anvendt af en skuespiller. Tilsvarende har 17,9% lagt mærke til Fuller’s i baggrunden, og 

46,4% som en del af handlingen. 

For 95,9% og 84,4% af det samlede antal visninger har hhv. Mercedes og Range Rover været 

anvendt af skuespiller og været en del af handlingen. Forekomsten af disse to product 

placement-typer for Mercedes og Range Rover vil i dette tilfælde nødvendigvis følges ad 

proportionelt, da skuespillerne anvender bilerne samtidig med, at biljagten i sig selv er en del 

af handlingen i denne scene. Hvis dette tages i betragtning, bør testpersonernes observationer 

også følges ad proportionelt mht. den observerede product placement-type, hvilket imidlertid 
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ikke ser ud til at være tilfældet. Dette kan skyldes, at de ikke erindrer at have observeret 

produktet i den givne sammenhæng, men det kan også betyde, at definitionen af typerne har 

givet anledning til forvirring, altså at ikke er klart, hvornår noget anvendes af skuespillerne, 

og hvornår det reelt er en del af handlingen. 

Hvorom alting er, synes testpersonerne i større grad at have observeret hhv. Mercedes og 

Range Rover som værende en del af handlingen, hvilket stemmer godt overens med den reelle 

forekomst af denne type product placement. Samme billede tegner sig for Fuller’s, hvor der er 

registreret 47,6% forekomster i baggrunden og 52,4% som en del af handlingen; igen hælder 

testpersonernes observationer til sidstnævnte type med godt 46,4%. 

Tabel 9. Proposal: Erindring af product placement typer samt forekomst af disse 

     
Testpersonernes observationer af de tre typer product placement: 
     
 Background Used by actor Story connection Ved ikke 

     
Apple 47,4% 36,8% 19,3% 31,6% 
     
Starbucks 14,0% 75,4% 61,4% 7,0% 
     
YouTube 0,0% 77,2% 21,1% 15,8% 
     
     
Reelle forekomster af de tre typer product placement: 
     
 Background Used by actor Story connection  

     
Apple 88,1% 11,9% 2,4%  
     
Starbucks 17,1% 82,9% 22,9%  
     
YouTube 0,0% 100,0% 100,0%  
      

Kilde: egen tilvirkning jf. bilag 4.111 & 4.124-4.135  

 

Det interessante ved resultaterne fra ”Proposal”-filmtesten er, jf. tabel 9, at testpersonernes 

observationer følger de reelle forekomster relativt godt. 47,4% har lagt mærke til Apple i 

baggrunden og 36,8% anvendelse af skuespiller, hvilket stemmer godt overens med, at de 

reelle forekomster er på 88,1% for baggrunden og 11,9% for skuespiller. Det er derudover 

bemærkelsesværdigt, at 31,6% ikke ved eller kan huske i, hvilken forbindelse Apple’s 

produkter har været vist på trods af, at Apple som tidligere nævnt har længst eksponeringstid. 

Ligeledes har 75,4% registreret Starbucks i forbindelse med en skuespillers anvendelse, 

61,4% at produktet var en del af handlingen, og 14% at den stod i baggrunden. Hertil har 

Starbucks reelt været benyttet af skuespiller 82,9% af det samlede antal forekomster, 22,9% 

som en del af handlingen og 17,1% i baggrunden. I tilfældet med YouTube forekommer 
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brandet kun én gang i løbet af filmklippet; det bliver nævnt af skuespilleren og er samtidig en 

del af handlingen. Det er derfor interessant at se, at 77,2% kan erindre, at det er blevet nævnt 

af skuespiller, og 21,1% har registreret det som en del af handlingen. 

 

Samlingen af produkter repræsenterer således de tre product placement-typer. Tallene for 

observationer og reelle forekomster er ikke umiddelbart nemme at sammenligne med typerne 

på tværs af hinanden, hvorfor det er nødvendigt at vurdere produkternes reelle forekomster og 

observationerne individuelt. Som eksempel kan det nævnes, at 47,4% har set Apple i 

baggrunden, men produktet blev også eksponeret via denne product placement-type 88,1% 

gange ud af det samlede antal visninger i klippet. Til sammenligning har 36,8% set Apple 

blive anvendt af skuespiller, hvilket kun var 11,9% af visningerne. Så selvom product 

placement i baggrunden er blevet erindret af flest, så skal det ikke glemmes, at anvendelse af 

skuespiller rent faktisk har haft relativt større effekt på færre visninger. 

Dette taget i betragtning lader det umiddelbart til, at produkter, der er en del af handlingen, 

har tiltrukket sig mest opmærksomhed hos testpersonerne. Anvendelse af skuespiller følger 

dog også godt med, hvorimod eksponering i baggrunden ikke ser ud til at have nogen 

prangende effekt, dog med undtagelse af Apple. 

På baggrund af disse resultater er den umiddelbare vurdering derfor, at produkter, som er en 

del af handlingen overordnet set bør have den største effekt. Dog viser eksemplet med 

YouTube, at én enkelt omtale fra en skuespiller klart har den største effekt, hvorfor denne 

type også må siges at være effektiv. 

For virksomheder, der ønsker at anvende product placement, handler det dog fortsat om at 

opveje fordele og ulemper, som omtalt i et tidligere afsnit, og naturligvis prisen. Selvom 

effekten er større for nogle typer product placement, kan eksponeringen også resultere i en 

negativ effekt, hvis placeringen er malplaceret og for åbenlys, og publikum derved føler det 

forstyrrende for handlingen. I det efterfølgende afsnit berøres forbrugernes attitude over for 

product placement nærmere.  

 

26.15. Attitude overfor Product Placement 

Det er en vigtig faktor for product placement som markedsføringsmetode at blive accepteret 

af forbrugerne i Danmark. Det er derfor vigtigt at spørge respondenterne omkring deres 

holdning til, at der optræder brands i de film, som de ser. For det første ses der nærmere på, 

hvordan respondenterne fra den generelle undersøgelse har svaret og derefter, hvordan 
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testpersonernes holdninger fra de to andre undersøgelser stemmer overens med besvarelserne 

fra spørgeskemaet med de generelle spørgsmål.  

 

26.15.1. Generelle spørgeskema 

I spørgeskemaet blev der spurgt ind til, om respondenterne mener, at product placement er en 

naturlig del af filmen. Det mener 44,5% , at det er, hvorimod 23,8% forholder sig negativt til 

dette punkt (jf. bilag 4.137). Der er kun 24,8%, som mener, at anvendelsen af product 

placement er positivt, og 33,7% forholder sig negativt (jf. bilag 4.136). 

Over 55% af respondenterne mener dog ikke, at det er en forstyrrende eller ødelæggende 

faktor, at virksomheder benytter product placement i film (jf. bilag 4.138-4.139). Til gengæld 

mener 83,2% af respondenterne, at product placement kan opfattes som skjult reklame, men 

dog ikke som unfair markedsføring (jf. bilag 4.140-4.141). Set ud fra disse svar kan det kun 

opfattes i en positiv retning for virksomhederne, der ønsker at benytte denne 

markedsføringsmetode.  

 

26.15.2. Filmtests-spørgeskema 

I de to filmtests har fokus været på seks produkter. Testpersonerne er altså blevet spurgt 

omkring deres holdning til produkternes medvirken. Der ses en meget stor lighed mellem alle 

produkterne, hvorfor hvert enkelt produkt ikke vil blive gennemgået for sig.  

 

I ”National” mener størstedelen af respondenterne, at placeringerne virkede naturligt, 

troværdigt, ikke var dominerende, passede ind i handlingen og virkede ikke forstyrrende for 

handlingen (jf. bilag 4.142-4.159). Til gengæld er der knap 70% af testpersonerne, der mener, 

at placeringen af Mercedes (jf. bilag 4.144) ikke optrådte diskret, og tilsvarende 53,6% og 

35,7% for hhv. Range Rover (jf. bilag 4.150) og Fuller’s (jf. bilag 4.156). 

 

En lignede tendens ses i filmtesten ”Proposal” (jf. bilag 4.160-4.177), hvor placeringerne 

opfattes som værende naturlige, troværdige, ikke dominerende, passende ind og ikke 

forstyrrede for handlingen. Til forskel fra ”National”, indgik Apple i ”Proposal”, ifølge 

respondenternes mening, mere diskret end de tre produkter i ”National”. Der er dog delte 

meninger mht., om Starbucks og YouTube’s optræden i ”Proposal” var diskret. 

Respondenterne er altså enige langt hen ad vejen omkring produkternes optræden i filmene; 

det eneste punkt, der er meget delte meninger omkring, er, om produkterne optræder diskret. 
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Som tidligere beskrevet er konteksten vigtig for product placements succes, jo mere publikum 

får mulighed for at leve sig ind i handlingen, jo mindre opleves product placement som et 

forsøg på markedsføring (Shrum, 2004), jf. teorien omkring persuasion knowledge. Ud fra 

disse to filmtests ser det ud til, at der er en tendens til, at respondenterne føler det som mere 

naturligt at kunne leve sig ind i at bruge en computer eller drikke en kop kaffe, end at foretage 

en biljagt, i en Mercedes eller en Range Rover. 

 

Der er, som beskrevet tidligere, delte meninger omkring, hvordan product placement bør 

optræde i film. Det vurderes, at virksomhederne bør fremstille et produkt eller brand på en 

sådan måde, at publikum ikke stiller spørgsmålstegn ved tilstedeværelsen af disse. Shrum 

(2004) beskriver, at der findes fagfolk, som mener, at promotional tie-ins er nøglen til succes 

ved product placement, hvilket betyder, at linket mellem produkt og film tydeligt bør fremgå i 

reklamer og andet filmrelateret materiale.  

På dette punkt er de to valgte film forskellige. ”Proposal”-klippet lader til at fokusere mest på 

ikke at aktivere persuasion knowledge, da der opnås størst succes ved at lade produkterne 

indgå på en måde i handlingen, så forbrugeren ikke bliver opmærksom på, at de udsættes for 

markedsføringsbudskaber.  

Figur 8. Promotional tie-in: Mercedes & National 
 

 
 

Kilde: GermanCarForum.com 

 

Mercedes har til gengæld i forbindelse med premieren på ”National” gjort opmærksom på, at 

de har medvirket i filmen. De har sendt traileren for filmen ud til 330 af deres forhandlere i 

hele verden. Traileren er blevet vist i både butikken, men også i bilerne, for at vise bilernes 
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underholdningsenheder (jf. MMM). Mercedes gør altså brug af de såkaldte tie-ins med 

filmen, se figur 8. 

 

26.16. Lovgivning 

Lovgivningen omkring product placement har en stor indflydelse på, hvordan metoden kan og 

vil blive benyttet i Danmark, hvorfor det er interessant at se på, hvordan holdningen til 

lovgivningen er i Danmark. 

Den overvejende holdning til reglerne omkring product placement er, at de ikke bør skærpes 

yderligere, og ligeledes at de ikke bør lempes mere, end de er. Det interessante er at se på, om 

det er de samme respondenter, der har de samme holdninger til reglerne, eller om de er 

modstridende, hvilket vil blive behandlet nærmere i afsnittet omkring krydstabellerne. 

Der er ligeledes spurgt ind til respondenternes holdninger til betaling for product placement, 

altså om dette skal forbydes. 62,4% (jf. bilag 4.178)  er mere eller mindre uenige i, at product 

placement skal forbydes helt, og kun 8% mener, at det skal forbydes i højre eller lavere grad. 

Dette kan betyde, at respondenterne har accepteret, at virksomheder anvender product 

placement, måske fordi de har været vant til udenlandske films anvendelse af denne 

markedsføringsmetode. 

Respondenterne har ikke en markant holdning til, om de har lyst eller brug for at blive gjort 

opmærksomme på, når de bliver udsat for product placement i film (jf. bilag 4.179). 

Set ud fra disse opgørelser går det umiddelbart i en positiv retning, hvis man som virksomhed 

ønsker at markedsføre sig på denne måde i Danmark. 

 

27. Krydstabeller 

En krydstabel er på lige fod med frekvenstabellen en beskrivende analysemetode, og stiller 

ligeledes ikke krav til skalaniveauet, hvorfor der også kan anvendes metriske såvel som ikke-

metriske skalaniveauer (Jensen et al., 2009). Krydstabellerne skal anvendes til at afklare, 

hvordan nogle variable har indflydelse på de latente variable samt vise om respondenterne 

svarer modstridende på nogle af spørgsmålene. 

 

Sammenhængen mellem variablene, der krydstestes, bestemmes ud fra en chi-spuare værdi 

(jf. bilag 5.14). For denne værdi gælder, at p < 0,05 førend, at hypotesen om uafhængighed 

med 95% kan forkastes. Dog kan p påvirkes af, hvor stor stikprøven er og derved potentielt 

finde sammenhænge, som ikke er reelle. Derudover kan dette ligeledes have indflydelse på 
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værdien Cramer’s V, som belyser, hvor stærke sammenhængene er (Jensen et al., 2009). 

Findes der kun en meget lille sammenhæng, vil Cramer’s V være tæt på 0, hvorfor værdien 

normalt skal ligge så tæt på 1 som muligt for at vise en stærk sammenhæng. Denne værdi vil 

blive taget i betragtning, men styrken af sammenhængene vurderes subjektivt, da værdierne 

for krydstabellerne har vist sig at være under 0,50 for næsten samtlige tabeller (jf. bilag 5.15). 

 

27.1. Erindring af et produkt kontra set filmen før 

Det interessante er at se på, om der er en sammenhæng mellem, om testpersonerne har set 

filmen før, og om de har lagt mærke til et produkt i filmen, da dette kan have indflydelse på 

deres erindring af produkterne. 

For produkterne i ”National” (jf. bilag 5.1-5.3) viser tendensen, at hvis testpersonerne har set 

filmen før, har de også i højere grad lagt mærke til de pågældende produkter. For ”Proposal” 

(jf. bilag 5.4-5.6) ser analysen anderledes ud, da der tilsyneladende ingen sammenhæng er 

mellem, om testpersonerne har set filmen før, og om de bemærker produkterne. Dette kan 

som tidligere nævnt hænge sammen med, at ”National”-produkterne bliver eksponeret mindre 

diskret end ”Proposal”-produkterne. 

 

27.2. Erindring af produkt kontra forhåndskendskab 

Det næste er, om der er en sammenhæng mellem testpersonernes forhåndskenskab til et 

brand, og om de har lagt mærke til det i det pågældende filmklip. 

 

Mercedes er som sagt et brand, som alle testpersonerne har kendskab til. Heraf har 76,8% set 

produktet i filmen, hvorimod 23,2% har ikke bemærket det (jf. bilag 5.7).  

Mht. Range Rover (jf. bilag 5.8), så har 73,2% af testpersonerne lagt mærke til produktet i 

filmen, og deraf havde 97,6% et kendskab til det i forvejen. Derudover har 26,8% ikke lagt 

mærke til Range Rover, og 93,3% af disse havde kendskab til det på forhånd. 

Det sidste brand i ”National” er Fuller’s (jf. bilag 5.9), som 46,4% har lagt mærke til, og 

53,6% har ikke lagt mærke til det. Ud af dem, der lagde mærke til produktet, havde 42,3% 

ikke et forhåndskendskab til brandet. Af dem, som ikke lagde mærke til det Fuller’s, havde 

86,7% heller ikke kendskab til det på forhånd.  

 

For Apple (jf. bilag 5.10) gælder, at 54,4% har bemærket produktet, og 45,6% har ikke set 

det. 3,8% af de testpersoner, som ikke lagde mærke til Apple, kendte det heller ikke på 
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forhånd. 77,2% lagde mærke til Starbucks (jf. bilag 5.11), hvilket svarer til, at 22,8% der ikke 

gjorde. 2,3% af dem, der lagde mærke til produktet, havde ikke et kendskab til dette i 

forvejen, hvorimod 38,5% af dem der ikke bemærkede det heller ikke havde et 

forhåndskendskab til det. Mht. YouTube (jf. bilag 5.12) har 68,4% lagt mærke til det i filmen, 

og tilsvarende har 31,6% ikke lagt mærke til det. 11,1% af sidstnævnte havde ikke et 

kendskab til produktet i forvejen. 

 

Det kan derfor umiddelbart konkluderes, at forhåndskendskabet har betydning for, om 

forbrugerne bemærker produkter i film. Hertil viser resultaterne, at et manglende kendskab 

gør det mindre sandsynligt, at forbrugerne lægger mærke til det ukendte produkt eller brand. 

 

27.3. Lovgivning 

I bilag 5.13 ses en oversigt over, hvordan respondenterne har svaret på spørgsmålene mht., 

om reglerne bør skærpes eller lempes. Der viser sig et klart billede af, at 45,7% af 

respondenterne mener, at reglerne hverken skal skærpes eller lempes, og 14,5% forholder sig 

neutral til begge spørgsmål. Det tegner derfor et billede af, at respondenterne deler en 

holdning omkring, at lovgivning skal fastholdes på det niveau, den er nu.  

 

28. Reliabilitetsanalyse 

For at kunne afgøre, om reliabiliteten i undersøgelsen er høj nok, hvilket også har indflydelse 

på validiteten, gennemføres en reliabilitetsanalyse. 

Reliabilitetsanalysen tester, hvor god en sammenhæng, der er mellem respondenternes svar. 

Til dette benyttes Crohnbach’s Alpha, som vil ligge mellem 0 og 1. Målingerne accepteres, 

hvis værdien ligger over 0,6, og der vil være en god sammenhæng mellem respondenternes 

svar, hvis værdien ligger på 0,7 eller derover (Jensen et al., 2009). 

 

De tidligere opstillede latente variable fra afsnit 21 med tilhørende spørgsmål skal nu 

anvendes til at fastlægge, om reliabiliteten er acceptabel, og der vil blive udført en analyse for 

hver af de latente variable. Analysen er delt op således, at hver undersøgelse behandles hver 

for sig. Ydermere har det ikke været muligt at teste reliabiliteten for alle variable, da det er en 

forudsætning for reliabilitetsanalysen, at variablene er skalerede. Der henvises til bilag 6 for 

tabeludskrifter fra PASW. 
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28.1. Reliabilitet: Generelle spørgeskema 

I undersøgelsen med de generelle spørgsmål har det kun været muligt at udføre en 

reliabilitetsanalyse på variablene: Attitude: Product Placement og Attitude: Lovgivning. 

Det viser sig, at Crohnbach’s Alpha ligger mellem 0,773 og 0,853 (jf. bilag 6.1), hvilket 

betyder, at reliabiliteten, og derved validiteten, ligger på et acceptabelt niveau. Reliabiliteten 

er derved god, og variablene er derved brugbare fremadrettet. 

 

28.2. Reliabilitet: Filmkliptest 

I undersøgelsen ”National” har det været muligt at udføre fire reliabilitetsanalyser for hhv.: 

Attitude: Product Placement, Attitude: Produkt & Brand, Beslutningsproces og Involvering. 

Crohnbach’s Alpha ligger mellem 0,711 og 0,904 (jf. bilag 6.2) for disse fire variable, hvilket 

betyder, ligesom for ovenstående, at værdien ligger på et acceptabelt niveau og reliabiliteten 

er god for disse variable. 

I undersøgelsen omkring ”Proposal” har det ligeledes været muligt at gennemføre fire 

reliabilitetsanalyser, hvilket drejer sig om de samme fire variable som i undersøgelsen for 

”National”. Crohnbach’s Alpha ligger mellem 0,760 og 0,895 (jf. bilag 6.3) , hvorfor 

reliabilitet også er god for disse variable. 

 

29. Faktoranalyse 

Faktoranalysen er en strukturanalyse og skal afdække strukturen i undersøgelsen. Det er ikke 

nødvendigt at inddele variablerne i afhængige og uafhængige, når der testes på denne måde. 

Faktoranalysen anvendes til at afdække eksistensen af underliggende dimensioner, de latente 

variable, også kaldet faktorer eller principale komponenter, som identificeres ved at 

undersøge variablenes indbyrdes korrelationer (Jensen et al., 2009). Ved at teste de 

underliggende dimensioner, giver dette mulighed for at reducere antallet af variable, således 

at disse grupperes, og at der til de senere analyser vil være færre variable at arbejde med 

(Malhotra et al., 2007). Tabeludskrifter fra PASW forefindes i bilag 7. 

 

For at kunne gennemføre en faktoranalyse er det en forudsætning, at variablene korrelerer 

med hinanden, hvilket betyder, at der skal være en sammenhæng mellem disse. Det er dog 

ikke optimalt, hvis der er for stor korrelation mellem variablene, da dette vil resultere i, at der 

kun fremkommer én faktor. Ved at benytte Bartlett’s og Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) kan det 

testes, om datasættet er egnet til at lave faktoranalyse på. Testen på variablene viser, at 
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Bartlett’s test for alle variable er acceptable med en værdi p < 0,05, jf. bilag 7.1-7.3, hvilket 

vil sige, at hypotesen om, at alle variablerne er ukorrelerede, kan afvises. Alle testede variable 

har KMO tæt på eller over 0,5, jf. bilag 7.1-7.3, hvilket vil sige, at alle datasæt er egnet til 

faktoranalyse. Herefter undersøges ”Measure of Sampling Adequacy” (MSA) for hver enkelt 

variabel, der skal have en værdi over 0,5 førend, at variablen ikke vil blive frasorteret. 

Datasæt fra de tre undersøgelser vil blive behandlet hver for sig. 

 

29.1. Faktor: Generelle spørgeskema 

For det generelle skema udføres en faktoranalyse med 21 variable: GQ15, 16, 17, 18, 19, 20 

og 21, da disse er mest relevante (se evt. bilag 3.1). Ved at se på de individuelle MSA’er er 

der fundet frem til fem variable (GQ18.5_R, 20.2_R, 21.2, 21.4, 21.5_R)
3
, der i første 

omgang er blevet frasorterede, da MSA for hver lå under 0,5. Med ligeledes ingen 

communalities under 0,5 (jf. bilag 7.4) er faktorinddelingen endt således, at variablene er 

blevet inddelt i fem faktorer, jf. bilag 7.9. Heraf er faktor 1, 2 og 3 blevet slået sammen, og de 

køres i en ny analyse sammen med de frasorterede variable samt GQ20.3_R fra faktor 5. 

Resultatet af faktoranalysen af de tre faktorer er en ny Faktor A: Attitude: Lovgivning samt en 

Faktor B: Attitude: Product Placement. Derudover er faktor 4 og 5 slået sammen til en ny 

Faktor C: Beslutningsproces.  

 

29.2. Faktor: National & Proposal 

For begge filmkliptests gælder i første omgang, at stikprøvestørrelsen er for lille i forhold til 

antallet af variable til at kunne gennemføre en brugbar faktoranalyse. Det har således ikke 

været muligt for PASW at udregne KMO eller foretage Bartlett’s test, hvilket vidner om, at 

sammensætningen af datasættet ikke er egnet til at lave faktoranalyse. 

Der er derfor valgt at foretage en manuel inddeling af variablene på baggrund af de tidligere 

definerede latente variable for herefter at kunne vurdere, frasortere og inddele variablene i de 

respektive faktorer via en faktoranalyse. Til dette formål testes variablene på de enkelte 

produkter hver for sig, herunder Mercedes, Range Rover, Apple og Starbucks med en 

forventning om at kunne finde en overordnet sammenhæng på tværs af disse mht., hvilke 

variable der reelt tilhører de forskellige prædefinerede latente variable (faktorer). 

Det har således været muligt at foretage individuelle faktoranalyser på følgende variable (se 

evt. bilag 3.2-3.3): 

                                                        
3
 ”R”: Variablen er blevet recodet, hvilket vil sige, at skalaens værdier er blevet vendt. 
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 Beslutningsproces: NQ13, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 og PQ14, 29, 30, 31, 32, 35. 

 Attitude: Product Placement: NQ26, 27, 28 og PQ26, 27. 

 Attitude: Produkt & Brand: NQ20, 21, 22, 29, 30, 31 og PQ21, 22, 29, 30. 

 Kendskab: NQ17, 18, 19 og PQ18, 19. 

 Product Placement-type: NQ35 og PQ33. 

 Involvering: NQ29,30, 31 og PQ29, 30. 

 

Analyserne er kørt på samme måde som for det generelle spørgeskema, og der er blevet 

frasorterede variable, hvis MSA- og communalities-værdier (jf. bilag 7.5-7.6) har været under 

grænsen på 0,5. Faktorinddelingen for de fire individuelle produkter viser, at ikke alle 

variable er lige kompatible med de ovenstående variable, hvorfor en variabel som 

udgangspunkt kan have været frasorteret for et eller flere produkter, men er blevet genindført 

som følge af, at den ikke er blevet frasorteret i faktorinddelingen for de resterende produkter. 

 

29.3. Faktorinddeling 

Efter at have evalueret resultaterne fra de forskellige analyser, er nedenstående faktorer blevet 

dannet, og skal herefter anvendes i regressionsanalysen for at teste tidligere opstillede 

hypoteser og research questions samt indgå i klyngeanalysen. Se evt. bilag 7.10 for yderligere 

information omkring, hvilke variable der indgår i faktorerne. 

Generel-spørgeskema (G): 

 Faktor A: Attitude: Lovgivning 

 Faktor B: Attitude: Product Placement 

 Faktor C: Beslutningsproces 

 

Filmtest-spørgeskemaer (N og P): 

 Faktor D: Attitude: Product Placement 

 Faktor E: Attitude: Produkt & Brand 

 Faktor F: Kendskab 

 Faktor G: Beslutningsproces 

 Faktor H: Product Placement type 

 Faktor I: Involvering 

 

30. Regressionsanalyse 

Metoden multipel regressionsanalyse er valgt, da formålet med denne metode er, at teste 

sammenhængen i de opstillede hypoteser fra afsnit 24 med henblik på at besvare disse. Dette 

gøres ved at teste for kausal sammenhæng mellem den afhængige, intervalskalerede variabel 

og flere uafhængige variable. De uafhængige variable kan både være intervalskalerede og 

binære. 
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Til denne analyse kan følgende metoder benyttes: Enter og Stepwise. Da der arbejdes ud fra 

en teoretisk model, hvor målet er at finde de variable, der påvirker de dannede faktorer fra 

faktoranalysen, tages der udgangspunkt i Enter-metoden (Jensen et al., 2009). Derudover er 

der fokus på de forudsætninger, såsom ingen multikollinearitet mv., som skal overholdes for 

at kunne gennemføre analysen uden væsentlige problemer med parameterestimaterne, hvorfor 

der vil blive taget hensyn til indikatorer på dette fra data. 

Hypoteserne testes alle med udgangspunkt i en nulhypotese om, at der ikke er sammenhæng 

mellem variablene, altså at samtlige b-værdier er lig nul, hvilket vil sige, at hypotesen 

accepteres. Omvendt forkastes hypotesen, hvis mindst én koefficient er forskellig fra nul. 

 

Samtlige tolerance-værdier ligger over det tilladte 0,25, og VIF-værdierne er under 4 (jf. bilag 

8.1-8.12), hvilket vil sige, at der ikke er tegn på nogen alvorlig multikollinearitet i 

modellerne. Ydermere kan det afvises, at de fremkomne regressionsmodeller er uden 

forklaringsgrad, da signifikansniveauet er acceptabelt, hvilket vil sige, at modellerne er 

brugbare (Jensen et al., 2009), jf. ANOVA tests i bilag 8.13-8.24. Endvidere viser analyserne, 

at alle, med undtagelse af én, har Durbin-Watson-værdier liggende i intervallet [1,5-2,5] 

(Jensen et al., 2009) (jf. bilag 8.25-8.36), hvorfor hypotesen om autokorrelation i modellerne 

kan afvises. 

 

Variablene sorteres ud fra det hierarkiske princip (Hansen, 2. februar, 2010), hvilket vil sige, 

at den variabel med det største signifikansniveau vil blive frasorteret først og så fremdeles 

indtil, at de tilbageværende variable alle har et signifikansniveau på p < 0,05. Der er dog for 

enkelte hypoteser gået på kompromis med dette, da signifikansniveauet i nogle tilfælde ligger 

relativt tæt på 0,05, men over denne værdi. Enkelte nulhypoteser er blevet accepteret, og 

udgår derfor af analysen. De resterende er blevet forkastet, da de tilbageværende variable i 

analysemodellerne har signifikant grad af indflydelse på de afhængige variable. Disse variable 

vil blive behandlet i næste afsnit. 

 

Regressionsanalyserne er gennemført for alle udvalgte produkter, dog med undtagelse af 

YouTube, da denne som tidligere nævnt kun er valgt på baggrund af dens egenskab af at være 

en auditiv product placement. 
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31. Hypoteser & Research Questions: Resultater 

31.1. Hypotese 1 & 2 

Både H1 og H2 behandler sammenhængen mellem den afhængige variabel Attitude: Produkt 

& Brand (faktor E) og Attitude: Product Placement (faktor D). Sammenhængen vil blive 

testet på produkter individuelt. Mere konkret er den afhængige variabel i dette tilfælde 

spørgsmålet omkring, hvorvidt det pågældende produkt er blevet mere interessant efter at 

have set filmklippet: NQ20.2 (Mercedes), NQ21.2 (Range Rover), NQ22.2 (Fuller’s), PQ21.2 

(Apple) og PQ22.2 (Starbucks). 

 

I forbindelse med H1, skal der som sagt ses nærmere på sammenhængen mellem attituden 

over for et brand og attituden over for product placement; mere konkret om en high plot 

placement kan have negativ effekt på forbrugernes attitude over for produktet. H2 indbefatter 

alle typer, hvorfor det ligeledes i denne sammenhæng er interessant at teste, om anvendelse af 

low plot placement kan have en lignende effekt. Dertil anvendes faktor D (Attitude: Product 

Placement) som den uafhængige variabel. 

De to high plot placements, der er med i undersøgelsen og ønskes testet, er som bekendt 

Mercedes og Range Rover, og til dels Starbucks, og af low plot placements er det Fuller’s og 

Apple. 

For Mercedes og Range Rover viser analysens resultater, at de eneste tilbageværende variable 

med signifikant indflydelse, NQ26.6_R og NQ27.6_R, har negative b-værdier, jf. bilag 8.1-

8.2. Dette betyder, at jo mere Mercedes og Range Rover virker irriterende eller forstyrrende 

for handlingen, jo mere negativ effekt vil dette have på interessen for produktet, hvilket 

derved bekræfter hypotesen (H1) om, at high plot placements kan have signifikant negativ 

effekt på attituden over for et produkt. 

For Apple er de eneste tilbageværende variable hhv. PQ26.1 og PQ26.4 (recodet), jf. bilag 

8.3. Resultaterne viser, at det vil have en stor positiv effekt på attituden, hvis anvendelse af 

low plot placement virker naturligt, hvorimod en dominerende product placements medvirken 

vil have stor negativ effekt. I Starbucks- og Fuller’s-analyserne blev alle variable frasorteret, 

hvilket vil sige, at der for disse product placements ikke kan siges noget om, hvilke variable 

der vil kunne have positiv eller negativ effekt på attituden over for produktet. 

 

Ud fra ovenstående resultater er svaret på H2 derfor umiddelbart, at product placement kan 

have både negativ og positiv indflydelse på forbrugernes attitude over for et 
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virksomhedsbrand alt afhængigt af, hvordan denne optræder i filmen, altså om der er tale om 

en high eller low plot placement. Produkter bør medvirke naturligt og ikke være dominerende, 

virke irriterende eller forstyrrende for handlingen. 

 

31.2. Hypotese 3 

Det er tidligere blevet klarlagt, hvor mange eksponeringer de forskellige produkter har haft i 

de respektive filmklip. Der vil nu blive set nærmere på, om gentagende eksponeringer ved 

brug af product placement kan resultere i faldende interesse for produktet. 

 

Mercedes er som bekendt det brand, der har det højeste antal eksponeringer; dog viser svarene 

fra testpersonerne, at interessen for dette brand for de flestes vedkommende er blevet hverken 

mere interessant eller uinteressant. Det samme billede tegner sig for Range Rover, hvorfor det 

høje antal eksponeringer ikke ser ud til at have haft den store positive eller negative effekt på 

interessen for disse produkter. Når det kommer til Fuller’s og Apple, har flere givet udtryk 

for, at produktet er blevet mere interessant, og størstedelen har ydermere svaret, at det i hvert 

fald ikke er blevet mere uinteressant. I modsætning til ovenstående produkter, skiller det 

sidste produkt, Starbucks, sig ud, da resultaterne fortæller, at omkring en tredjedel finder 

produktet mere interessant efter at have set det, og langt størstedelen har tilkendegivet, at det 

ikke er blevet mere uinteressant. 

 

Det kan derfor konkluderes, at der på baggrund af undersøgelsen og valg af produkter ikke 

tegner sig et billede af, at gentagende eksponeringer ved brug af product placement fører til 

faldende interesse for det pågældende produkt eller brand hos størstedelen af testpersonerne. 

Derudover ser det ikke ud til, at antallet af eksponeringer gør den store forskel mht. 

testpersonernes holdninger. Dog er det dermed ikke sagt, at virksomhederne ikke bør tage 

hensyn til, hvor mange gange deres produkt eller brand bliver eksponeret. Som tidligere 

nævnt, er der andre faktorer, der bør indgå i overvejelserne, såsom hvilken type product 

placement, der anvendes, samt om denne optræder troværdigt og ikke er irriterende eller 

forstyrrende for handlingen osv. 

 

31.3. Hypotese 4 

Der er tidligere blevet argumenteret for, hvor vigtigt det er, at de medvirkende skuespillere er 

vellidte og troværdige, når der er tale om product placement, da de indirekte anbefaler 
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anvendelse og køb af et bestemt produkt. H4 undersøger derfor, hvorvidt anerkendte 

skuespillere kan have positiv effekt på interessen for et bestemt produkt eller brand. 

Resultaterne er fremkommet alene på baggrund af Mercedes (jf. bilag 8.4), da 

regressionsanalysen imidlertid viser, at det ikke har signifikant betydning for de resterende 

produkter i denne sammenhæng. Derfor er det som udgangspunkt problematisk at 

generalisere på tværs af de forskellige produkter. 

For det første viser resultaterne, at hypotesen er blevet bekræftet, idet at anvendelse af 

anerkendte skuespillere har stor positiv effekt på interessen for et produkt. Endvidere kan 

skuespillerens manglende troværdighed have stor negativ effekt på interessen for produktet. 

Som en sidste ting viser resultaterne, at det ligeledes vil have negativ effekt, hvis der ikke 

anvendes en vellidt personlighed i forbindelse med produktet. 

 

31.4. Hypotese 5 

Sammenhængen mellem attituden overfor product placement og forbrugernes 

beslutningsproces vil blive testet i forhold til H5 på alle brands individuelt. Der vil i denne 

analyse blive testet med to forskellige afhængige variable: spørgsmålet omkring at søge mere 

information omkring produktet efter, at testpersonerne har set det i en film samt om de har 

haft lyst til at købe produktet efter, at de har set det i en film. Mere konkret er der tale om 

følgende variable: NQ32.1 og NQ32.3 (Mercedes), NQ33.1 og NQ33.3 (Range Rover), 

NQ34.1 og NQ34.3 (Fuller’s), PQ31.1 og PQ31.3 (Apple) og PQ32.1 og PQ32.3 (Starbucks). 

 

H5 ser nærmere på, om attituden over for product placement ingen indflydelse har på, om 

forbrugerne vælger at foretage et køb. For at finde ud af, om der er en sammenhæng benyttes 

faktor D, som den uafhængige variable. Da størstedelen af de testede variable for denne 

hypotese har vist tegn på ikke at være signifikante, er det problematisk at sige noget generelt 

for alle produkter om sammenhængen mellem forbrugernes attitude over for product 

placement, og om de vil søge information eller foretage et køb. 

Resultaterne viser dog, at de tilbageværende variable med signifikant indflydelse er, Range 

Rover (NQ27.1 og NQ27.2, jf. bilag 8.5) og Apple (PQ26.1, jf. bilag 8.7), som fremkommer 

med positive værdier og Starbucks (PQ27.2, jf. bilag 8.6) med en negativ b-værdi. 

Ligeledes fortæller resultaterne, hvis produkterne optræder naturligt eller troværdigt, vil det 

have en positiv indvirkning på, om forbrugerne vil søge mere information omkring og købe 

produktet. Det omvendte gælder, hvis produkterne ikke optræder troværdigt, så vil det have 
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en negativ indflydelse på, om forbrugerne vil søge information omkring product placement-

produkterne.  

 

31.5. Resultat: Research Question 1 

Mht. RQ1 kan det konkluderes, at anvendelse af product placement kan skabe signifikant 

betydning for forbrugernes attitude over for et bestemt brand. Dertil er der fundet frem til, at 

forbrugernes positive eller negative attitude kan være afhængig af, hvordan produktet 

optræder i filmen, herunder om der er tale om en high eller low plot placement. Endvidere 

viser resultaterne som sagt, at det er essentielt, at de medvirker naturligt og ikke er for 

dominerende eller virker irriterende eller forstyrrende for handlingen. Ydermere vil 

gentagende eksponeringer umiddelbart ikke føre til faldende interesse for eller ændring af 

deres holdning til produktet hos størstedelen af forbrugerne. Dog vil valget af skuespillere 

have væsentlig betydning for forbrugerens interesse, hvorfor det er værd at overveje for 

virksomhederne og producenterne at anvende anerkendte, vellidte og troværdige skuespillere, 

hvis dette alene ses i et markedsføringshensyn. Endvidere viser resultaterne, at det er 

essentielt for forbrugernes købsadfærd og lyst til at søge mere information omkring produktet, 

at product placement virker troværdigt og naturligt. 

 

31.6. Hypotese 6 

Resultaterne fra frekvenstabellerne fra de to filmtestundersøgelser har som bekendt vist, at 

anvendelsen af de mere fremtrædende placement-typer, used by actor og story connection, har 

bedre effekt på erindring af brands end dem, der er placeret i baggrunden. Der ses dog også 

en tendens til, at effekten afhænger af antallet af visninger, og om placeringen er en high plot 

eller low plot placement. Ligeledes ses en sammenhæng mellem testpersonernes 

forhåndskendskab til de anvendte produkter og erindringen af disse i filmklippene, hvilket 

stemmer godt overens med den tidligere antagelse omkring dette. 

 

31.7. Hypotese 7 

Fem ud af de seks udvalgte produkter til filmkliptesten er visuelle product placements, 

hvorfor sammenligningsgrundlaget med auditive placeringer er relativt begrænset. På trods af 

dette, har resultaterne fra frekvenstabellerne vist, at en auditiv product placement umiddelbart 

er særdeles effektiv mht. lagring i hukommelsen. Som tidligere nævnt viser resultaterne dog 

også, at erindringen forbedres, når testpersonerne præsenteres for en række muligheder. 
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Derfor var den auditive placering så at sige ikke ”top-of-mind” i første omgang i 

sammenligning med de visuelle, men hvorom alting er, så er den blevet erindret af over to 

tredjedele af testpersoner med kun én eksponering. 

Hypotesen om, at en visuel product placements anvendelse skulle skabe bedre erindring hos 

forbrugerne end en auditiv, kan derfor forkastes, dog med det faktum in mente, at der kun har 

været testet på ét produkt. 

 

31.8. Hypotese 8, 9 & 10 

Undersøgelserne har ligeledes været fokuseret på at få afklaret, hvilken af de tre visuelle typer 

product placement, der har størst positiv indvirkning på forbrugernes erindring af placeringen. 

Ved sammenligning på tværs af product placement-typerne med det reelle antal forekomster 

af produkter, er der, ikke overraskende, fundet frem til, at story connection og used by actor 

har vakt størst opmærksomhed mht. lagring i hukommelsen. For de udvalgte produkter, som 

optræder i baggrunden, har resultaterne ikke været imponerende. 

Et velkendt brand som Apple, der primært bliver eksponeret i baggrunden i filmklippet, har 

overraskende nok ikke haft tilsvarende effekt på testpersonernes hukommelse, som når 

skuespilleren anvender selv samme produkt. 

Hypotesen om, at background har størst positiv indvirkning på erindringen, kan derfor 

forkastes, hvorimod det er ikke er tilfældet mht. hypoteserne om, at story connection eller 

used by actor har størst positiv indvirkning. 

 

31.9. Hypotese 11 

Resultaterne har ligeledes vist, at det godt kan betale sig for virksomhederne at anvende high 

plot placements, hvis de ønsker at forbedre sandsynligheden for, at deres produkt eller brand 

erindres. Dermed er det ikke sagt, at denne type product placement samtidig er den mest 

hensigtsmæssige i alle henseender, da anvendelse kan resultere i negativ effekt. Men hvis der 

i første omgang ses bort fra dette, kan hypotesen om, at high plot placement har størst positiv 

effekt på den eksplicitte hukommelse, accepteres. Med undtagelse af YouTube, har samtlige 

produkter, der er blevet defineret som high plot, vist sig at være blevet erindret bedst både i 

første omgang (kolonne 1, jf. tabel 6 og 7), og efter præsentation af valgmuligheder (kolonne 

2, jf. tabel 6 og 7), hvor også YouTube ligger i toppen. 
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31.10. Resultat: Research Question 2 

Det kan derfor konkluderes, at anvendelsen af product placement-typen har signifikant 

betydning for forbrugernes erindring af produkt. Det er således eksponering ved benyttelse af: 

used by actor, story connection, high plot og auditive product placements, der har haft størst 

betydning for forbrugernes eksplicitte hukommelse. Dette ræsonnement tager dog ikke 

hensyn til forbrugernes attitude over for product placement, hvorfor en beslutning om 

anvendelse i en markedsføringshenseende ikke bør tages på baggrund af disse betragtninger 

alene. 

 

31.11. Hypotese 12 

Denne hypotese omhandler, hvorvidt forbrugerne har en positiv eller negativ attitude over for 

product placement, hvilket resultaterne fra frekvensanalysen skal afklare. 

Der er knap 45% af respondenterne i det generelle spørgeskema, der mener, at product 

placement er en naturlig del af filmen, hvor kun knap 25% mener, at det er positivt. Til 

gengæld mener 55% af respondenterne, at det ikke er forstyrrende for handlingen eller en 

ødelæggende faktor for filmen.  

Ses endvidere på testpersonernes meninger omkring product placement i filmtestene, giver de 

udtryk for, at produkterne optræder naturligt, troværdigt og ikke var forstyrrende for 

handlingen. Dette kan give udtryk for, at forbrugerne generelt har en positiv holdning til 

brugen af product placement.  

Resultatet af denne hypotese må derfor være, at forbrugerne generelt har en overvejende 

positiv attitude over for anvendelsen af product placement, og at deres holdning kan påvirkes 

af, hvorledes produkterne optræder diskrete eller ej. 

 

31.12. Hypotese 13 

Denne hypotese berører, hvorvidt forbrugerne opfatter product placement som skjult reklame, 

og til dette formål anvendes ligeledes resultaterne fra frekvensanalysen. I den generelle 

undersøgelse blev respondenter spurgt om dette, og 83,2% har givet udtryk for, at det er skjult 

reklame. Men da de samtidig ikke mener, at product placement opfattes som unfair 

markedsføring, anses det ikke umiddelbart som et problem. Det betyder, at virksomhederne 

umiddelbart kan benytte product placement uden, at respondenterne oplever det negativt. 
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31.13. Resultat: Research Question 3 

Som svar på RQ3 viser resultaterne, at forbrugerne generelt kan acceptere, at virksomhederne 

benytter product placement i film, så længe at disse optræder diskret. De mener dog, at 

product placement kan placeres under kategorien skjult reklame, men de opfatter det ikke som 

unfair markedsføring. 

 

31.14. Hypotese 14 & 15 

Findes der en sammenhæng mellem, om forbrugerne har lagt mærke til product placement, og 

om denne hhv. øger interessen for at søge information omkring produktet eller evt. foretage et 

køb. I denne analyse benyttes dummy-variablene (binære): NQ12.8_D (Mercedes), 

NQ12.3_D (RangeRover), NQ12.10 (Fuller’s), PQ13.8_D (Apple) og PQ13.4_D (Starbucks) 

som uafhængige variable.  

De afhængige variable i H14 er: NQ32.1, NQ33.1, NQ34.1, PQ31.1 og PQ32.1, som vedrører 

at søge mere information omkring produktet. For hypotese H15 er det: NQ32.3, NQ33.3, 

NQ34.3, PQ31.3 og PQ32.3, der omhandler forbrugerens ønske om at foretage et køb. 

Hypoteserne ser nærmere på, om der findes en sammenhæng mellem, at forbrugerne har set 

eller lagt mærke til et produkt i filmen, og om det øger deres interesse for at søge information 

eller at købe produktet. 

Det viser sig imidlertid i resultaterne, at de fleste af de undersøgte variable ingen signifikant 

betydning har i analysen, hvilket betyder, at det, at testpersonerne husker et produkt fra en 

film, ikke har indflydelse på, om de har lyst til at søge information omkring dette eller at 

foretage et køb. Der ser dog anderledes ud for produktet Fuller’s, som viser sig at have 

signifikant indflydelse på, om testpersonerne vil søge information eller foretage et køb, jf. 

bilag 8.8-8.9. Dette kan hænge sammen med, at produktet er et forholdsvis ukendt produkt, og 

at de testpersoner, som har set det, derfor synes, at det kunne være interessant at søge 

information omkring eller ligefrem at købe det. 

 

Der findes derved ingen beviselig sammenhæng mellem, at forbrugerne har lagt mærke til et 

produkt og et ønske om at søge information eller købe produktet. Dog er det sandsynligt, at 

der kan forekomme andre resultater, hvis undersøgelsen blev foretaget med flere mindre 

kendte produkter, fx som Fuller’s. 
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31.15. Hypotese 16 

H16 har til formål at undersøge, om attituden over for product placement har betydning for 

forbrugernes valg af produkt, når valget afhænger af produktets anvendelse i filmen.  

Til dette formål er der ligeledes foretaget en regressionsanalyse, hvor den afhængige variabel 

repræsenterer spørgsmålet omkring, hvorvidt produktets anvendelse i filmen kan have 

indflydelse på den pågældende forbrugers valg af produkt (NQ13.2 og PQ14.3). Ydermere er 

faktor D blevet valgt som den uafhængige variabel. Jf. bilag 8.10-8.12 viser resultaterne for 

både Mercedes, Range Rover og Apple, at når placeringen virker troværdig, har det relativ 

stor positiv betydning for, om produktets anvendelse kan have indflydelse på valg af produkt. 

For Mercedes gælder endvidere, at det har stor positiv betydning, at placeringen ikke virker 

irriterende eller forstyrrende for handlingen og negativ betydning, hvis dens medvirken er for 

dominerende. Samtidigt viser resultaterne, at ingen af de testede variable har betydning for 

Starbucks og Fuller’s. 

 

31.16. Resultat: Research Question 4 

Som svar på RQ4 viser resultaterne, at hvis produkterne placeres i filmene således, at de 

virker troværdige, så kan product placement have indflydelse på valg af produkt. 

Undersøgelserne viser dog, at det ingen betydning har, om forbrugerne har set produktet i 

filmen i forhold til, om de ønsker at søge mere information omkring det eller at foretage et 

køb, medmindre det drejer sig om et mindre kendt brand, som fx Fuller’s. Interessen for 

produkterne kan dog som tidligere nævnt også afhænge af, om forbrugerne reelt har mulighed 

for at erhverve sig disse, jf. MAO-faktorerne (afsnit 18). 

 

31.17. Resultat: Research Question 5 

Der fremkommer ikke et entydigt svar på RQ5 gennem analyserne, men der viser sig dog en 

tendens til, at når forbrugerne kender produktet eller brandet i forvejen, så ligger de også 

mærke til, at det er placeret i filmen. Det understøttes af Shrum (2004), der udtaler, at ”they 

were more likely to notice brand placements if the brand was one that they already like and 

use” (s. 82).  

De viser ligeledes, at Fuller’s, der som tidligere nævnt er et mindre kendt brand, blev 

bemærket af væsentlig færre testpersoner. Det betyder også, at det vil være svært for 

virksomheden alene at bruge product placement som markedsføringsmetode. Product 
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placement bør derfor benyttes i samspil med andre markedsføringsformer, førend at 

virksomhederne får udbytte af deres eksponering i film. 

 

31.18. Resultat: Research Question 6 

Der er tidligere lavet en opgørelse over hyppigst anvendte brands og produktkategorier i 

amerikanske film på baggrund af BrandChannel, og resultatet herfra taler for sig selv. 

Tages de specifikke karaktertræk ved hyppigst anvendte product placement-produkter i 

betragtning, viser resultaterne, at over en tredjedel ligger i kategorien biler, og knap en 

fjerdedel er elektronikprodukter. Det er begge kategorier, som tidligere er kategoriserede som 

værende høj-involveringsprodukter i en købssituation, og størstedelen af kategorierne hælder 

ligeledes til den affektive side i FCB-modellen, jf. figur 7. 

 

31.19. Resultat: Research Question 7 

Ifølge frekvens- og krydstabellerne forholder respondenterne sig generelt meget neutralt til, 

om reglerne skal skærpes eller lempes, hvilket umiddelbart tegner et billede af, at de mener, at 

reglerne skal fastholdes på det niveau, som de er nu. Samtidig mener størstedelen af 

respondenterne ikke, at product placement skal forbydes; til gengæld vil en mindre del af dem 

gerne oplyses omkring, at de bliver eller har været eksponeret via product placement, hvorfor 

det kunne være en idé for danske virksomheder at gøre mere brug af dette. 

Forbrugerne, som respondenterne repræsenterer, er derfor umiddelbart positivt stemt overfor 

reglerne omkring product placement. 

 

32. Klyngeanalyse 

Klyngeanalyse er ligesom faktoranalysen en strukturanalyse, og formålet er at gruppere 

respondenterne i klynger (Jensen et al., 2009). At gruppere respondenterne i homogene 

klynger er meget anvendeligt, når forbrugernes skal segmenteres og derefter se på, om der er 

nogle der er mere modtagelige overfor product placement end andre. Klyngeanalysen skal 

bruges til at finde ud af, hvilke(n) målgruppe(r) virksomhederne evt. bør have fokus på, hvis 

deres produkter skal medvirke i en film; hertil anvendes udelukkende spørgeskemaet med de 

generelle spørgsmål. 
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Der findes tre forskellige måder, hvorpå der kan laves klyngeanalyser. Klyngeanalyser kan 

opdeles i hierarkiske og ikke-hierarkiske analyser, hvortil sidstnævnte yderligere kan 

underinddeles i to typer: K-means clustering og Two-step clustering.  

Til denne analyse er Two-step clustering blevet valgt, da denne opfylder de behov, som der er 

til denne analyse. Denne analysemetode egner sig dog til store datasæt, men fastsætter 

derudover de mest hensigtsmæssige klynger. Den kan dertil rumme både kontinuerte og 

kategoriske skalaer på én gang (jf. Norusis.com), hvilket de to andre analysemetoder ikke kan 

opfylde, hvorfor valget af two-step metoden underbygges. Det skal dog nævnes, at datasættet 

er meget lille i forhold til at udføre denne analyse, hvorfor dette vil blive taget i betragtning. 

 

Two-step cluster analysen er, som navnet antyder, opdelt i to trin. Det første trin i analysen 

går ud på at opdele respondenterne én efter én. PASW scanner respondenterne ved enten at 

placere dem i en eksisterende klynge, eller danne en ny klynge, hvis der ikke findes en mere 

passende klynge (SPSS.ch). I det andet trin bruges de klynger, der er dannet i første trin. 

Antallet af klynger skal nu reduceres således, at der kommer færre klynger at arbejde med. 

Her bruges Bayesian Information Criterion (BIC), som en af kriterierne til inddeling af de 

endelige klynger. Til sidst skal klyngerne renses ved at finde den største ændring i afstanden 

mellem de to tætteste klynger (jf. SPSS.ch). 

 

De latente variable i analysen er fortsat attitude overfor lovgivningen (Faktor A), attituden 

overfor product placement (Faktor B) og beslutningsproces (Faktor C). Faktoranalysen gav et 

overblik over, hvilke variable der tilhører de forskellige faktorer. Faktorernes tilhørende 

variable er nu sammensat til én samlet variabel med det formål at danne et bedre overblik 

over de klynger, der bliver dannet. Ydermere er de kategoriske variable i klyngeanalysen: 

køn, alder og indkomst valgt som segmenteringsgrundlag. Dermed er uddannelsesniveauet 

fravalgt i klyngeanalysen, da dette ikke vurderes til at være et relevant kriterium at 

segmentere ud fra for virksomhederne. 

 

32.1. Klyngedannelse 

Det endelige antal af klynger, der fremkommer, dannes på baggrund af de relative forskelle, 

der er mellem klyngerne, fx størrelsen. Det er yderligere størrelsen på klyngerne, der er med 

til at bestemme deres egnethed, hvorfor det tilstræbes, at hver klynge udgør minimum 10% af 

stikprøven, da mindre klynger har svært ved at opnå statistisk signifikans (Jensen et al., 
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2009). 

 

Klyngeanalysen viser dannelsen af to klynger, som alle lever op til kravet om at indeholde 

mere end 10% af respondenterne, jf. bilag 9. En mulig forklaring på, at der kun fremkommer 

to klynger, vil blive gennemgået i det følgende. 

Forskellen på de to klynger er meget lille. Den eneste større forskel, der er at finde, er antallet 

af mænd og kvinder i de to klynger, hvilket betyder, at der ikke findes klare præferencer for 

de latente variable, og respondenterne derfor ikke kan opdeles i segmenter som ønsket. Det 

lille antal klynger, der fremkommer, kan også skyldes, at aldersfordelingen i stikprøven har 

været meget skæv, hvilket betyder, at alder ikke umiddelbart kan anvendes som variable i 

klyngeanalysen. 

Resultatet må derfor være, at virksomhederne imidlertid ikke kan målrette deres product 

placement til et bestemt segment, og at det derfor vil være nødvendigt at målrette deres 

product placement ud fra andre kriterier. Det skal dog nævnes, at der muligvis kunne være 

fremkommet flere klynger, hvis stikprøven havde været større end 100 respondenter samt en 

større variation i fordelingen. 

 

33. Evaluerende fokusgruppeinterview 

Med den kvalitative analyse ønskes et dybere indblik i forbrugernes holdninger til og 

oplevelser med product placement. Derudover ønskes der at blive skabt en dialog omkring 

dette emne samt en mere direkte tilgang til analysen, således at deltagerne kender formålet 

med afhandlingen (Malhotra et al., 2007). 

 

For at få så fyldestgørende og varierede svar på spørgsmålene som muligt, vil det være mest 

optimalt at få skabt en diskussion omkring spørgsmålene i form af et  

fokusgruppeinterview. Dette vil skabe en mulighed for, at deltagerne har tid til at reflektere 

over diskussionen, og derved gives der et bedre indblik i deltagernes holdninger (Malhotra et 

al., 2007). Fokus vil til dels ligge på, at det ikke får den modsatte effekt, da  

deltagernes lyst til at svare eller kommentere kan blive påvirket negativt, og nogen kan måske  

endda blive skræmt af, at de skal udtrykke deres meninger for gruppen. Dette vil dog være en  

faktor, der forsøges at blive taget højde for i udførelsen af interviewet.  

  

På baggrund af dette gennemføres der et fokusgruppeinterview (FGI), da dette er en 
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anvendelig metode, der kan give supplerende og afklarende information omkring data, som 

kan benyttes til at få besvaret research questions samt de opstillede hypoteser mere 

dybtgående. Klyngeanalysen viste som sagt, at der ikke forekommer et brugbart 

segmenteringsgrundlag for virksomhederne med henblik på product placement, hvorfor 

sammensætning og udvælgelse af deltagere ikke har markant betydning for resultaterne. 

Udvælgelsen af deltagere er derfor foretaget tilfældigt. 

 

Da de kvantitative undersøgelser er gennemført, skal fokusgruppeinterviewet som tidligere 

nævnt primært bruges til at supplere disse samt yderligere spørgsmål, der måtte være opstået i 

forbindelse med besvarelsen af research questions samt hypoteserne. Spørgsmålene vil derfor 

minde om de spørgsmål, som respondenterne besvarede tidligere i afhandlingen. Dertil vil der 

blive holdt fokus på deltagernes egne erfaringer samt holdninger til emnet og derigennem 

forsøge at skabe et billede af, om product placement vil have mulighed for at påvirke 

forbrugerne. 

 

33.1. Fokusgruppedeltagere  

Data omkring deltagerne i fokusgruppen kan ses nedenfor i tabel 10. 

Tabel 10. Deltagere til fokusgruppeinterview 

     
Køn Alder Stilling Erindring af brands generelt Brands fra film 

     Kvinde 20 Studerende Tuborg, iPhone, Coca Cola, Oreo, B&O Taco Bell, Gucci 
     
Kvinde 24 Studerende Carlsberg, IKEA, Fosters, Heineken, 

Bacardi, B&O, Poptarts, Starbucks, 
(Pottery Barn) 

Pepsi, BMW, 
LazyBoy, Chanel 

     
Mand 27 Fuldmægtig hos 

SKAT 
BMW, Aston Martin, Bentley, Omega BMW 

     
Kvinde 26 Studerende - Gucci, BMW, 

Pepsi, Taco Bell 
     
Mand 54 Service Manager - Pepsi, BMW, Nokia 
     
Kvinde 27 Tester hos PFA Kodak Pepsi, Gucci, BMW 
      

 

Som det ses af tabellen ovenfor, er fordelingen, i forhold til køn, at der er fire kvinder og to 

mænd. Deltagernes alder spænder ligeledes mellem 20 og 54 år, hvilket er som udgangspunkt 

et meget stort spænd, men dette kan dog blive en fordel, da det kan være forskelligt, hvad en 

yngre og en midaldrende mener om product placement.  
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33.2. Spørgeramme  

Der benyttes åbne spørgsmål til interviewet for at skabe en diskussion omkring de resultater, 

som er fundet i afhandlingens undersøgelser. For at gøre det visuelt for deltagerne anvendes et 

PowerPoint-show under interviewet, som skal gøre det nemmere for gruppen at holde fokus, 

ved hele tiden at kunne se det spørgsmål, der bliver diskuteret.  

Interviewet indledes med definitionen af product placement samt en øvelse, som skal hjælpe 

deltagerne med at blive sporet ind på emnet. I første omgang vil de blive bedt om at notere, 

hvilke produkter eller brands, som de erindrer at have set i film. Herefter skal deltagerne se et 

5 minutters filmklip
4
 fra ”The Blind Side” (2009), og bliver derefter bedt om at notere, hvilke 

produkter, som de husker fra filmklippet. 

Efter de indledende spørgsmål og øvelser vil der blive lagt op til diskussion af de åbne 

spørgsmål; spørgerammen er vedlagt som bilag 10.  

Efter at have opsat spørgerammen, vil der nu blive set på databehandlingen af de holdninger 

og meninger, som fokusgruppen er kommet med. 

 

33.3. Resultat: Fokusgruppeinterview 

Som tidligere nævnt indledtes interviewet med nogle øvelser, som skulle få deltagerne på 

sporet af emnet i afhandlingen. Resultatet fra deltagernes erindringer af produkter og brands 

viser, at det generelt, primært er drikkevarer m/u alkohol, elektronik og biler, som deltagere 

har lagt mærke til. Det samme gælder for filmklippet (jf. bilag 15), hvor fem ud af seks lagde 

mærke til BMW, og fire ud af seks lagde mærke til Pepsi Cola. 

 

Lydoptagelse fra fokusgruppeinterviewet forefindes i bilag 15; tidspunkt for deltagernes 

kommentarer vil fremgå undervejs. 

Som det første blev deltagerne spurgt om, hvornår de oftest lægger mærke til et produkt i en 

film. Hertil var svaret, at det oftest sker, hvis de har et forhåndskendskab til produktet, eller 

hvis der er meget fokus på det i filmen. En af deltagere udtrykte, at der oftest lægges mærke 

til produkter eller brands, hvis de bliver benyttet i en joke eller opremsning. Der blev 

ligeledes spurgt ind til, i samme spørgsmål, hvordan de husker produkterne bedst, altså om de 

medvirker i en positiv eller negativ kontekst. Hertil var svaret, at dette ingen betydning har.  

Deltagerne var enige om, at produktet ikke skal virke for dominerende, og at de helst skal 

befinde sig i baggrunden (FGI 00:03:02). Virker produktet for dominerende, og er det ikke en 

                                                        
4
 Bilag 15: The Blind Side-klip (dvd-tid: 00:11:35-00:15:09) 
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naturlig del af scenen, vil det efter deltagernes mening blive et irriterende element, som kan 

påvirke brandets image.  

 

Det næste spørgsmål omhandlede, hvor stor betydning skuespilleren har på deltagerens 

holdning til et bestemt brand (FGI 00:06:40). Deltagerne var også meget enige på dette punkt; 

de mener nemlig ikke, at selve skuespillerne har nogen påvirkning, men at det nærmere er 

karakteren, som skuespilleren spiller, der kan have indflydelse på holdningen til et produkt. 

Deltagerne mener derudover, at producenterne og virksomhederne skal sørge for, at produktet 

fremstår i den rette kontekst, således at produktet får det rette image. Produktet skal forsøge at 

ramme målgruppen, og samtidig underbygge karakterernes identiteter. 

 

Deltagerne lagde op til, at de bedst husker et produkt fra en film, hvis det bliver anvendt eller 

nævnt (FGI 00:10:13). Derudover kan de også huske det bedre, hvis det bliver vist 

gentagende gange. Det betyder, at resultaterne fra de tidligere undersøgelser og 

fokusgruppeinterviewet her er enslydende. Igen er det efter deltagernes mening vigtigt, at 

produktet indgår i en passende kontekst. 

Generelt synes deltagerne, at det er acceptabelt at benytte product placement (FGI 00:13:37), 

så længe det passer ind, og at man som tilskuer ikke bliver overdynget med produkter. Der 

var sågar en af deltagerne, som synes, at det er ærgerligt, når en film i TV afbrydes af 

reklamepauser, så vil det være bedre at have lidt flere medvirkende produkter i filmene. De 

mener ligeledes, at forbrugerne er blevet ”vant til”, at der benyttes product placement i 

udenlandske film, hvorfor de ikke tænker så meget over det i danske film, såfremt det 

benyttes. Product placement har været vendt i de danske medier, hvorfor forbrugerne er blevet 

gjort mere bevidste omkring metoden, og derfor i større grad har dannet en holdning til dette. 

 

En beslutningsproces er vigtig for at forstå forbrugerens tilgang til at foretage et køb. Derfor 

handler næste spørgsmål om, om deltagerne har søgt eller kunne forestille sig at søge 

information omkring et produkt, efter de er blevet eksponeret for det i en film (FGI 00:18:15). 

Det viser sig, at en del af deltagerne godt kunne forestille sig at søge information omkring et 

produkt, hvis produktet vækker deres interesse, og de kun kender lidt til det i forvejen. De 

kunne også overveje at søge information, hvis produktet har nogle egenskaber, som de skal 

bruge, men de ikke kender på forhånd. 
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I forlængelse af dette spørgsmål, blev der spurgt ind til, om de kunne forestille sig at foretage 

et køb på baggrund en product placement (FGI 00:21:36). Deltagerne mente ikke, at det var 

muligt at svare på dette spørgsmål, fordi man ikke kan sige, om man bliver påvirket af 

product placement, så man ubevidst køber et produkt fra filmen. Endvidere blev der spurgt, 

om de kunne forestille sig, at købe et produkt på baggrund af en TV-reklame eller fx en 

annonce i en avis. Hertil de svarede, at dette kunne de i langt højere grad forestille sig, da de 

mener, at disse reklamer bygger mere på fakta, som de lettere kan forholde sig til, end en 

product placement i en film. 

 

Der var også tidligere i interviewet tale om forhåndskendskabet til produkter, og om 

forbrugeren vil lægge mere mærke til netop disse produkter. Vurderingen fra deltagerne er, at 

det er nødvendigt at have et forhåndskendskab til produkterne, før de vil lægge mærke til dem 

(FGI 00:24:46). Afhandlingens analyser viser, at hvis forbrugeren ikke kender produktet, så er 

der også mindre sandsynlighed for, at forbrugeren lægger mærke til produktet. Dette hænger 

godt sammen med, hvad deltagerne udtaler: at der var et brand i det viste filmklip, som de 

ikke lagde mærke til, fordi de ikke kendte det på forhånd. Dette underbygger idéen om, at 

product placement ikke kan stå alene, men bør suppleres med andre markedsføringsmetoder. I 

interviewet nævnes det også, at hvis forbrugerne interesserer sig for en bestemt 

produktkategori, så vil de lægge mærke til produkter, der omhandler netop denne. 

 

Deltagerne mener, at det er acceptabelt at benytte betalt product placement, så længe at 

produkterne passer ind i handlingen (FGI 00:28:59). Samtidig er der tiltro til, at 

producenterne selv vurderer, at produkterne bliver vist i en passende kontekst samt at de 

finder et niveau, som er acceptabelt. Deltagerne argumenterer for, at for meget anvendelse af 

product placement vil give en dårlig film, som vil resultere i dårlige anmeldelser, hvilket 

nødvendigvis vil være en hæmsko for filmen mht. at tiltrække publikum. På den anden side 

mener de, at anvendelsen af product placement kan give anledning til et større budget for 

producenterne, hvilket vil give dem mulighed for at lave bedre film, der nemmere kan 

tiltrække et større publikum. Der skal derfor findes et niveau, der både er passende for 

producenten og for publikum. 

 

Ifølge lovgivning på området skal forbrugerne gøres opmærksom på, at de bliver eksponeret 

via product placement (FGI 00:35:02). I interviewet blev der opstillet forskellige forslag til, 
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hvordan forbrugerne skal gøres opmærksom på eksponeringen. Deltagernes holdning var, at 

det vil være passende at vise et lille ”P”, som briterne anvender, i starten af 

filmen/programmet, og fx have en liste med navne på de produkter, som indgår i filmen til 

sidst, så længe forbrugeren selv kan vælge, om de vil læse den liste, ligesom med 

rulleteksterne. 

 

Lovgivningen opstiller også begrænsninger vedr. hvilken type produkter, der må anvendes til 

product placement (FGI 00:40:34), jf. afsnit 16. Deltagerne er generelt enige i disse 

begrænsninger, men mener derudover, at det vil være fornuftigt, at producenterne forholder 

sig til de danske regler mht. fx aldersbegrænsningen for alkohol. Der skal fx ikke benyttes 

alkoholiske drikke som product placement i film, som henvender sig til unge mellem 12-16 

år. 

 

Spørgsmålet omkring om det er acceptabelt at betale penge for at se en film fyldt med 

reklamer (FGI 00:45:54), havde deltagerne allerede været lidt inde på. De mener nemlig, at 

det er passende, hvis det ikke bliver overdrevet, og samtidigt at filmen kan blive bedre af at 

have større økonomisk rådighedsbeløb fra product placements.  

Det sidste afsluttende spørgsmål vedrørte forbrugernes accept mht., at virksomheder og 

producenter arbejder tæt sammen (FGI 00:52:16). Dette fandt deltagerne acceptabelt. 

 

Efter gennemførslen af dette fokusgruppeinterview, kan det sammenholdes med resultaterne 

fra afhandlingens undersøgelser, og det kan kort fastlægges, at der er stor overensstemmelse 

mellem resultaterne fra undersøgelserne og fokusgruppens holdninger til product placement.  

 

34. Interviews: Zentropa, ASA Film & IUM 

Udover det omtalte fokusgruppeinterview, er der også foretaget interviews med branchefolk. 

Der er taget kontakt til danske producenter. Det er dog kun Zentropa og ASA Film, der har 

ønsket at medvirke i denne afhandling. Formålet med disse interviews er at få et indblik i, 

hvordan markedet for product placement ser ud fra producenterne perspektiv. Der er foretaget 

et telefonisk interview med Anders Kjærhauge
5
 fra Zentropa Marcella Dichmann

6
 fra ASA 

                                                        
5
 Juridiske afdeling. Kontakt: anders.kjaerhauge@filmbyen.com / tlf. 29 78 32 68 

6
 Producent. Kontakt: marcella@asafilm.dk / tlf. 26 83 30 39 
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Film samt et interview per e-mail med Jakob Olsen
7
 fra mediebureauet IUM. Hovedpunkter 

fra førstnævnte interview vil blive beskrevet som det første. 

 

34.1. Zentropa: Anders Kjærhauge 

I interviewet med Anders Kjærhauge (jf. bilag 11 & 15) fortæller han, at Zentropa 

karakteriserer den ikke-betale produkt placement som sponseringer, og at de benytter dette i 

høj grad. Sponseringer kan ifølge Anders Kjærhauge både foregå foran og bagved kameraet, 

dvs. enten være produkter der indgår i filmen, men også eksempelvis jakker med logoer eller 

juice til filmholdet. Producenten kan på denne måde spare nogle penge. Han mener, at det 

kunne være interessant at anvende product placement, men arbejdet med at få implementeret 

det i en film er for krævende i forhold til, hvad produktionen får ud af det. Samtidig har han 

været vidne til, at der kan opstå nogle komplikationer mellem producenten og virksomheden, 

da de ikke altid har samme interesser. Derfor lægger de vægt på, at instruktørerne så at sige 

har frie hænder til at styre filmenes indhold. Zentropa anvender på nuværende tidspunkt ikke 

product placement i stor grad, men benytter co-promovering, hvilket vil sige, at 

markedsføringsomkostningerne for både virksomheden og producenten reduceres som følge 

af, at parterne samarbejder. 

Anders Kjærhauge mener dog, at omkostningerne ved en filmproduktion er så stor, at det kan 

være nødvendigt med et tilskud til produktionen, hvorfor det i fremtiden vil blive mere 

attraktivt at anvende product placement. Dette kommer umiddelbart kun til at ske, hvis 

virksomhederne forstår vigtigheden af, at de medvirkende produkter skal optræde diskret i 

filmen for ikke at støde producenten og forbrugerne.  

 

34.2. ASA Film: Marcella Dichmann 

Marcella Dichmann udtaler (jf. bilag 12 & 15), at der bliver benyttet sponsering i deres film, 

men at de allerede er i gang med at udnytte mulighederne, som de nye regler har givet. Hun 

mener dertil, at product placement er værd at benytte, hvis bare man har de ”rigtige” 

produkter til at medvirke i filmen, da det vil kunne give et stort, og ligefrem nødvendigt, 

økonomisk tilskud til filmen, op mod 500.000 kr.  

Markedet for product placement i Danmark skal ifølge Marcellas Dichmann dog vendes, 

således at virksomhederne bliver vænnet til, at der nu skal betale for at få deres produkter vist. 

Hertil er problemet opstået som følge af, at nogle lav-budget filmproducenter har ladet 

                                                        
7
 Head of Broadcast. Kontakt: jol@ium.dk / tlf. 33 69 49 29 
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virksomhedernes produkter medvirke i deres film gratis, og kun har betalt ved fx at stille 

produkter til rådighed for produktionsfolk, skuespillere mv. som en form for betaling, hvilket 

Anders Kjærhauge også talte om. 

ASA Film laver kontrakter med virksomhederne, hvori de bl.a. kan indgå en aftale om, hvor 

meget produktet skal medvirke, at deres logo er med på alt artwork, og sågar at produktet skal 

vises i den trailer, der bliver lavet for filmen. Det er bl.a. tilfældet med den nye film ”Far til 

Fire - tilbage til Naturen”, hvor der bliver vist en Opel og Rynkeby også vises.  

Det er ikke et problem for ASA Film, at få virksomhederne til at medvirke i deres film, da 

deres film rammer et bredt publikum, hvorfor mange virksomheder er interesseret i at have 

deres produkter med i filmene. ASA Film bestræber sig på, at få produkterne til at medvirke 

diskret, således at de hverken er et problem for publikum, producenten eller instruktøren. 

Det kan derfor ud fra Marcella Dichmanns udtalelser konkluderes, at nogle producenter 

benytter product placement i deres film, og at der er et reelt marked for dette i Danmark. 

 

34.3. IUM: Jakob Olsen 

I interviewet med Jakob Olsen fra mediebureauet IUM (jf. bilag 13) gives et indblik i, 

hvordan product placement ser ud fra et mediebureaus perspektiv. Han fortæller, at markedet i 

Danmark er umodent, og at der derfor ikke er udviklet nogen konkrete modeller til at fastsætte 

prisen for product placement. Endvidere fortæller han, hvordan IUM fastsætter priserne for 

product placement over for deres kunder. Det gør de ved at se på, hvilken type product 

placement der er tale om, hvor lang tid eksponeringen skal vare, antallet af solgte 

biografbilletter samt prisen som kunden ville skulle betale for en traditionel eksponering. 

Heraf fremkommer prisen, som kunden skal betale for at få deres produkter placeret i en film. 

Der findes stadig ingen opgørelse over, hvor effektiv product placement er i Danmark, men 

Jakob Olsen fortæller, at metoden på den korte bane bedst egner sig til at skabe 

opmærksomhed omkring en virksomheds produkter og ikke til direkte salg. 

 

Anders Kjærhauge lagde op til, at de som producent ikke har anvendt product placement i stor 

grad, og Jakob Olsen udtaler dertil, at markedet ikke er klar til at anvende metoden. Det er for 

usikkert, og virksomheder og producenter er ikke nødvendigvis enige om, hvad placeringerne 

er værd. Ydermere mener han, at product placement aldrig vil blive stort i Danmark, og 

ligeledes at det aldrig vil blive en stor del af virksomhedernes markedsføringsbudget. 
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Fra producenternes perspektiv kan det umiddelbart se ud til, at antagelsen om, at product 

placement vil blive en fast del af filmproduktionerne, har lange udsigter på trods af, at det fra 

forbrugernes side vil være acceptabelt at anvende metoden. 

 

35. Product Placement: Model for prissætning 

I dette afsnit præsenteres en prissætningsmodel for anvendelse af product placement i film, 

herunder priseksempler og sammenligning med andre markedsføringsalternativer. 

Product placement og markedsføring generelt bør betragtes som en investering, der gerne som 

minimum skal give et afkast i form af brand awareness. Et andet aspekt er det økonomiske; 

hvad vil en given product placement komme til at koste virksomheden? Hvis de to ting ikke 

harmonerer, så kan det naturligvis ikke betale sig at anvende product placement for den 

pågældende virksomhed. Spørgsmålet er dog fortsat, om product placements effektivitet kan 

forsvare en højere grad af anvendelse fra producenternes og virksomhedernes side. 

Undersøgelserne i denne afhandling tyder på, at metoden i danske film har grundlaget til at 

kunne blive anvendt i større grad, men at hhv. producenterne og virksomhederne af 

forskellige årsager ikke er klar til at udnytte den fuldt ud. Forbrugerne lader umiddelbart til at 

acceptere metoden og deler ikke kritikernes holdninger, der er skeptiske på branchens og 

forbrugernes vegne.  

 

35.1. Prissætning & Model 

I forbindelse med udarbejdelse af prissætningsmodellen for product placement hentes der 

inspiration fra TV2, hvordan prisen for TV-reklamers visning beregnes. Prisen for et 

reklamespot udregnes bl.a. på baggrund af en fast grundpris pr. GRP (gross rating point) og 

reklamens længde i sekunder. Sidstnævnte udregnes ud fra et prisindeks, hvor indeks 100 er 

et reklamespot på 30 sekunder (jf. TV2 Media). 

 

Totalprisen for en product placement udregnes på baggrund af en grundpris for hver af de tre 

typer: background (B), used by actor (A) og story connection (S). 

Som i tilfældet med TV-reklamer tænkes modellen at have et lignende prisindeks, dog med et 

indeks 100 ved sekund 1, da dette antages at være det typiske udgangspunkt i modsætning til 

TV-reklamer, der typisk varer 30 sekunder. De tre typer har endvidere forskellige grundpriser 

som følge af, at de tre product placement-typers effektivitet varierer, jf. tidligere resultater. 

Modellens parametre er således meget fleksible og kan tilpasses hver film og/eller hvert 
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produkt. Grundprisen bør således afspejle både antallet af personer, der forventes at se filmen, 

samt den procentvise andel, der forventes at erindre de medvirkende product placements. 

 

35.1.1. Fastsættelse af pris 

For at kunne fremsætte et kvalificeret bud på et prisniveau for product placement, tages 

priserne for alternativerne i betragtning, herunder: TV-reklame og programsponsorering. 

 

Mht. TV-reklamer på TV2 beregnes grundprisen som sagt ud fra antallet af sekunder og GRP. 

For en målgruppe af +12 år seere, svarer 10 GRP til ca. 472.700 personer. Eksempelvis koster 

en 30 sekunders TV-reklame i tidsrummet kl. 18-23 til 10 GRP 65.000 kr. (jf. TV2 Media). 

Det svarer til en pris på knap 2.200 kr./sekund.  

 

Alternativt kan virksomhederne vælge at benytte sig af TV2’s programsponsorering. Ved 

programsponsorater præsenteres virksomheden typisk i et kort spot lige før starten af et 

program (eller film) og evt. også i slutningen. Det antages, at disse spots har en typisk 

varighed på ca. 5-10 sekunder. På baggrund af TV2’s prisliste (jf. TV2 Media) giver dette en 

totalpris mellem 89.250
8
 og 97.700 kr.

9
 for samme målgruppe som for TV-reklamer, +12 år, 

hvilket svarer til en pris pr. sekund mellem 9.770 og 17.850 kr. Hvis spottet varer 30 sekunder 

er totalprisen udregnet til 125.000 kr.
10

, hvilket svarer til knap 4.200 kr./sekund. Der er altså 

her tale om et væsentligt dyrere alternativ. 

 

Udover ovenstående alternativer kan virksomhederne fx vælge at annoncere i aviser. En 

helside annonce i metroXpress med dækning i hele Danmark, svarende til ca. 436.000
11

 

eksponeringer, koster således 112.145 kr.; en halvside koster 61.604 kr. (jf. MetroMedia). 

 

I et interview i TV-programmet TvTvTv på DR2 (2011) udtaler Jakob Olsen fra 

mediebureauet IUM, at prisen afhænger af flere faktorer, bl.a. typen og antallet af seere. Han 

vurderer således, at i et program som TvTvTv med gennemsnitlig 120.000 seere vil en 

product placement i baggrunden koste omkring 1.000 kr. for 1-2 sekunder. Ligeledes vil et 

                                                        
8
 5 sek: grundpris + pris pr. specifics x 10 TRP(GRP): 6.000 kr. + 2.925 kr. x 10. (jf. TV2 Media) 

9
 10 sek: grundpris + pris pr. specifics x 10 TRP(GRP): 6.000 kr. + 3.770 kr. x 10. (jf. TV2 Media) 

10 30 sek: grundpris + pris pr. specifics x 10 TRP(GRP): 6.000 kr. + 6.500 kr. x 10. (jf. TV2 Media) 
11

 En hel side i både MetroXpress og 24timer koster 185.000. MetroXpress står alene for 60% af det samlede 
antal eksponeringer, hvorfor estimatet af prisen er beregnet på baggrund af dette. (jf. MetroMedia) 
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produkt, der bliver anvendt eller omtalt koste hhv. 5-10.000 kr. eller 20-30.000 kr. for ét 

minut. Endvidere udtaler han, at ”beregnes prisen ift hvilken type PP der er tale om (…), hvor 

lang tid eksponeringen varer, antallet af seere/biografbilletter mm samt prisen den 

pågældende kunde måtte skulle betale for en almindelig eksponering ifbm traditionelle 

reklamekampagner”. (Jakob Olsen, jf. bilag 13) 

 

Resultaterne fra denne afhandling viser, at erindringsprocenterne hos publikum for diverse 

product placements har et loft på hhv.: 47,4%, når produkter optræder i baggrunden, 77,2% 

for used by actor og 78,6% for story connection. Disse værdier vil blive anvendt i det videre 

forløb på trods af, at de vurderes til at være relativt højere, end de reelt vil være, som følge af, 

at filmkliptesten foregik meget koncentreret i forhold til, hvis testpersonerne havde set en hel 

spillefilm. 

 

Ud fra disse betragtninger samt viden omkring variationen i de tre product placement-typers 

effektivitet, kan det ud fra et skøn antages, at disse eksempelvis kan have en grundpris for 

sekund 1 (indeks 100) på: 

 Background (B): 1.000 kr. 

 Used by actor (A): 1.700 kr. 

 Story connection (S): 1.900 kr. 

 

Nedenfor ses udviklingen for totalprisen for de tre product placement-typer. Med en grundpris 

ved indeks 100, antages det, at prisen pr. sekund øges med ét procentpoint for hvert sekund, 

se bilag 14. Herefter udregnes totalprisen ud fra pris pr. sekund ganget med produktets 

eksponeringstid i sekunder, se figur 9. 
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Figur 9. Product placement prissætningsmodel 

 

Kilde: egen tilvirkning, jf. bilag 14 

 

En alternativ prisfastsættelse blev præsenteret i afsnit 9. 

 

35.2. Alternative markedsføringsmetoder 

I sammenligning med alternative og beslægtede markedsføringsmetoder er product 

placement, ud fra denne model inkl. fastsatte grundpriser, hovedsageligt billigere afhængigt af 

eksponeringstiden og den valgte type, jf. tabel 11. For TV-reklamer og programsponseringer 

skal der naturligvis tillægges omkostninger til produktion af selve reklamefilmen, hvorfor 

priserne i tabel 11 for disse to metoder ikke afspejler den reelle pris, som virksomheder skal 

betale. Sammenligningsgrundlaget beror således udelukkende på en virksomheds 

omkostninger til den egentlige eksponeringstid. Ydermere antages det, at levetiden for den 

traditionelle reklame er kortere, hvorfor product placement betragtes som mere attraktiv i 

denne henseende. 

Modellen tager ikke højde for, at used by actor både kan være i form af anvendelse og 

mundtlig omtale af produktet eller brandet. Mundtlig omtale må nødvendigvis give udslag i 

en højere pris, da effekten har vist sig at være større for denne. Der er ligeledes ikke taget 

højde for sponsorater af hele spillefilm, der antages at have væsentlige større omkostninger 

for virksomhederne. Et eksempel på dette er som tidligere nævnt FedEx, der må betegnes som 
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værende hovedsponsor i filmen ”Cast Away”, hvorfor der således er tale om en udvidet 

version af product placement-typen story connection. 

Tabel 11. Sammenligning af priser mellem product placement og alternative metoder 

      
Sek. Background Used by actor Story connection TV-reklame Programspons. 

      10 10.900 kr. 18.530 kr. 20.710 kr. 37.700 kr. 97.700 kr. 
      

30 38.700 kr. 65.790 kr. 73.530 kr. 65.000 kr. 125.000 kr. 
      

60 95.400 kr. 162.180 kr. 181.260 kr. 109.200 kr. 169.200 kr. 
       

Kilde: egen tilvirkning efter bilag 14 & TV2 Media 

 

Priserne for product placement bør som sagt afspejle antallet af personer, der forventes at se 

filmen, og den procentvise andel, der forventes at erindre produkterne. For at kunne give et 

konkret sammenligningseksempel med de to alternativer, mht. antallet af personer, tages der 

udgangspunkt i tidligere nævnte eksponeringsprocenter samt antallet af solgte billetter til den 

danske film ”Klovn: The Movie” fra 2010. Ifølge en opgørelse fra Det Danske Filminstitut 

har filmen solgt 855.174 billetter (jf. DFI). I bedste fald vil det sige, at der, alene blandt 

biografgængerne, bør være 405.000-672.000 personer, der antageligt kan erindre en given 

product placement til en maksimumpris på godt 181.000 kr. afhængigt af, hvilken type der er 

tale om. Dette lyder umiddelbart som et fornuftigt alternativ til de traditionelle 

markedsføringsmetoder, hvis det tages i betragtning, at virksomhederne undgår 

produktionsomkostninger. 

 

Modellen anses derfor som værende et anvendeligt udgangspunkt for virksomheder og 

producenter mht. prisfastsættelse af product placements i danske film. 

 

36. Diskussion 

De foregående afsnit omhandlende teori, databehandling og resultater har tilsammen givet et 

billede af, hvad product placement er, hvordan metoden anvendes samt hvilken betydning det 

har for forbrugernes attituder, både over for produktet, men også over for product placement 

som markedsføringsmetode. 

Dertil skal dette afsnit bl.a. sammenholde dette billede med resultater fra andre 

videnskabelige undersøgelser og danne rammen for en diskussion af, hvilke muligheder og 

konsekvenser denne viden har for anvendelse af product placement i danske film. 
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Til dette formål tages der udgangspunkt i de identificerede problemstillinger, der blev 

præsenteret tidligere. 

 

Formålet med product placement er som nævnt at skabe opmærksomhed omkring et produkt 

eller virksomhedsbrand med henblik på at skabe præferencer hos forbrugerne, hvilket gerne 

skulle lede til køb af virksomhedens produkter. I første omgang vil det derfor være mest 

oplagt for en virksomhed at vælge den type product placement, der giver dem mest mulig 

opmærksomhed hos forbrugerne. Ifølge resultaterne fra denne afhandling drejer det sig om 

product placement-typerne: story connection og used by actor og ydermere, at background vil 

skabe mindst opmærksomhed hos forbrugerne af de tre typer. Det samme viser Moonhee’s 

(2007) studier, hvor der rapporteres om mere eller mindre dødt løb mellem story connection 

og used by actor. Men anvendelse af disse er ikke nødvendigvis den ideelle løsning, hvis 

konsekvenserne tages i betragtning. På trods af at det tidligere blev påvist, at gentagende 

eksponeringer og high plot placements skaber bedre erindring af produkter hos forbrugerne, 

så skal virksomhederne og producenterne ikke glemme risikoen for aktivering af persuasion 

knowledge. Hvis en product placement medvirker i en sådan grad, at aktiveringen af denne 

bliver en realitet, kan det efterfølgende få seriøse, negative konsekvenser for forbrugernes 

attitude over for virksomhedens produkter og brand. Det er ikke denne form for 

opmærksomhed eller brand awareness, som product placement skal være med til at skabe, 

tværtimod, hvorfor virksomhederne som tidligere nævnt nøje bør overveje, hvilken product 

placement-strategi, de anlægger samt hvilke konsekvenser dette vil kunne medføre. 

 

Product placement skal være med til at opbygge interessen og præferencer for 

virksomhedsbrandet, således at det bliver en del af forbrugernes overvejelser i 

beslutningsprocessen; i bedste fald for at aktivere et (latent) behov, men også for at ”blande” 

sig i informationssøgningen og være en del af evalueringen af alternativer. Product placement 

skal trænge ind i forbrugernes bevidsthed via den perifere rute, jf. ELM, hvor metoden kan 

spille på det affektive aspekt, følelserne, hvilket gør film til den ideelle scene for product 

placement som markedsføringsmetode. Selvom teorien omkring mere exposure effect 

fortæller, at gentagende eksponeringer alene vil give den ønskede effekt, er det vigtigt at tage 

hensyn til, hvilken kontekst produktet medvirker i. Derfor kan det også være i 

virksomhedernes interesse, at de bliver udstillet i den helt rigtige kontekst og udviser et 

lignende image, som der gives udtryk for i fx TV-reklamer, annoncer mv. 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 106 af 239 

Som en af deltagerne fra fokusgruppeinterviewet udtalte, så nytter det ikke noget, at en 

”bums” render rundt med dyre produkter (FGI: 00:07:04), da produkter og brands jo som 

tidligere nævnt er med til at skabe karakterernes identitet i filmene og er på sin vis nærmest 

uundværlige i denne henseende. 

 

Undersøgelserne viser, at forbrugerne godt kan acceptere anvendelsen af product placement. 

Det generer dem tilsyneladende ikke, da de er vant til det, hvorfor det ikke anses som noget 

større problem, dog med det kriterium, at product placement skal passe ind i handlingen og 

naturligvis være tilstede i en grad, så det ikke er et forstyrrende eller irriterende element. 

Holdninger blandt de adspurgte producenter lader dog til at være noget forskellige mht. at 

anvende (betalt) product placement. Bekymringen fra Anders Kjærhauge er, at det vil 

begrænse producenternes muligheder for selv at bestemme, hvad og hvor meget produkter 

skal være en del af deres film. Han vurderer ligeledes, at på trods af at der er en økonomisk 

fordel ved at anvende product placement, så vil det ikke skabe bedre film, og måske ligefrem 

besværliggøre produktionen. Dette er imidlertid en diametral modsætning til, hvad Marcella 

Dichmann’s udtalelser. Hun mener ikke, at det er noget problem at styre virksomhedernes 

indflydelse, eller at det besværliggør produktionen, tværtimod kommer der bedre film ud af 

det, fordi budgetterne bliver større. Forskellen i holdningerne hænger formodentligt sammen 

med den grundlæggende forskel i disse to producenters filosofier mht. at lave film. Fx 

Zentropa ønsker at give instruktørerne frie hænder til produktionerne, der overvejende bærer 

præg af at være af den nyskabende og alternative art (jf. Zentropa.dk). ASA Film’s 

produktioner er af mere kommerciel karakter, der søger at nå en så bred målgruppe som 

muligt (jf. ASAFilm.dk). 

Forbrugerne anser endvidere metoden som skjult reklame, men ikke som unfair 

markedsføring, og det ser ud til, at det danske tiltag vedrørende markering af product 

placement ved filmens start og slut overvejende falder i god jord hos forbrugerne. 

Reaktionerne i denne undersøgelse lyder dog også på, at det kan få en negativ effekt, da det i 

stedet for at være et advarende element, kan være med til at skabe mere opmærksomhed 

omkring product placement, hvis vigtigste rolle jo bør være at medvirke diskret. Det kan 

diskuteres, hvordan dette tiltag rent praktisk skal udføres, og der er øjensynligt mange måder 

at gøre dette på. Faktum er, at det ifølge lovgivningen skal være tilstede i danskproducerede 

film mv., og producenterne bør derfor nøje overveje, hvordan de vælger at imødekomme dette 

krav. I denne forbindelse er der positiv stemning for, at de danske regler adopterer det britiske 
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tiltag, som involverer det tidligere omtalte ”P”, der ligeledes vises ved begyndelsen og 

slutningen af et program. 

 

Et andet interessant spørgsmål er, hvorvidt forbrugernes forhåndskendskab til produkter har 

indflydelse på, om de i højere grad lægger mærke til netop disse frem for andre, som de har 

mindre eller ingen kendskab til. Undersøgelserne fra filmtesten viser, at det umiddelbart er 

sådan, det forholder sig. På trods af at fokusgruppedeltagerne var bevidste omkring, at de nok 

ville blive spurgt om, hvilke produkter, som de havde lagt mærke til i det indledende filmklip, 

så genkendte og lagde de stadigvæk kun mærke til produkter, som de på forhånd havde 

kendskab til. Der kan derfor argumenteres for, at genkendelse betyder meget i forbindelse 

med product placements og erindringer af disses tilstedeværelse; dermed ikke sagt, at ukendte 

produkter eller brands ikke kan anvendes, men de bør ikke stå alene. Virksomheder skal 

udnytte den omtale, der er forbundet med filmen, evt. gøre åbenlyst opmærksom på, at deres 

produkter er med, fx ved at påsætte et klistermærke på deres produkter, der reklamerer for 

filmen, således at forbrugerne bliver gjort opmærksom på samarbejdet mellem virksomheden 

og producenten. Alt dette afhænger naturligvis af product placement-sponsoratets størrelse. 

Det vil under alle omstændigheder være en stor satsning alene at fokusere markedsføringen på 

product placement. 

 

Endvidere tegner der sig ikke et klart billede af, hvilke(n) produktkategori(er), der så at sige 

egner sig bedst til product placement. Denne kan for så vidt være hvad som helst, så længe 

placeringen er naturlig i forhold til handlingen og karakterernes identiteter. Dog kan det 

konkluderes, at nogle typer produkter har nemmere ved at gøre sig synlig over for publikum 

qua deres funktion. Det er således nemmere at sætte navn på bilmærker eller andre produkter, 

hvor logoet naturligt er mere synligt end fx jakkesæt, boligartikler mv., medmindre designet, 

farver osv. er unikt og derfor letgenkendeligt for forbrugerne. Igen handler det om 

sammenhængen mellem erindring og genkendelse af produktet. 

Hvis ikke der på forhånd er lagret kendskab til eller erindring af et virksomhedsbrand i 

hukommelsen, enten i den implicitte eller eksplicitte, argumenteres der for, at product 

placements virkning er tæt på at være ikke-eksisterende, da publikum ikke bevidst holder øje 

med, hvilke produkter, der er med i filmene, men må formodes at have primær fokus på 

handlingen. Resultaterne bærer da også præg af, at det ikke er tilfældet. Testpersonerne har 

således i mindre grad registreret at have set andre produkter end dem, som undersøgelsen 
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primært har haft fokus på. Dette kunne tyde på et begrænset kendskab, manglende logo, eller 

det at placeringen passer ind i konteksten og er så diskret, at det derfor ikke umiddelbart har 

fanget deres opmærksomhed. 

Virksomheder kan derved med god grund stille sig spørgende over for product placements 

virkning. Hvorfor bruge penge fra markedsføringsbudgettet til product placement i film, hvis 

sandsynligheden for, at det rent faktisk giver et afkast i form af øget brandkendskab, er 

begrænset eller meget usikkert. Prissætningsmodellen for product placement giver et bud på, 

hvordan prisniveauet for anvendelse af de tre typer kan fastsættes. Fordelen ved denne model 

er, at den er relativt simpel at anvende og hurtigt giver et samlet overblik over priserne. 

Ulempen er dog, at det som sagt er problematisk at måle den reelle effekt af product 

placement samt at anslå det forventede antal solgte billetter. Grundprisen for de tre typer 

udregnes derfor på baggrund af nogle arbitrære faktorer, hvilket nødvendigvis vil tale imod 

anvendelse af modellen. Derudover kan der stilles spørgsmålstegn ved, om virksomhedernes 

interesse for at betale for den product placement, som de førhen har været vant til at kunne få 

mere eller mindre gratis, er tilstede, således at betaling for metoden bliver mere udbredt, og 

der kan blive skabt et reelt marked i Danmark. Der kan dog som udgangspunkt tages afsæt i 

modellens priser, hvorefter virksomheder og producenter kan forhandle om den endelige pris. 

Hertil kan der argumenteres for, at parterne indgår i et nærmere samarbejde i form af tidligere 

omtalte promotional tie-ins eller co-promovering med henblik på at skabe synergi i parternes 

markedsføring, og derved lavere omkostninger som følge af, at virksomhedens produkter 

indgår i filmen, og virksomheden til gengæld gør en indsats for at promovere denne. 
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37. Konklusion 

På baggrund af den beskrevne teori og de empiriske undersøgelser, kan der nu konkluderes på 

den opstillede problemformulering. 

Igennem afhandlingen er det blevet anskueliggjort, hvilke holdninger forbrugerne har til 

anvendelsen af product placement som markedsføringsmetode i danskproducerede film. 

Lovgivningen er blevet lempet på dette område, og det er blevet tilladt for virksomheder at få 

placeret produkter i film mod betaling. Undersøgelserne viser, at forbrugerne ikke anser dette 

som et problem, da de umiddelbart mener, at reglerne på nuværende tidspunkt befinder sig på 

et passende niveau. På trods af, at forbrugerne anser product placement som skjult reklame, 

mener de dog, at det er et naturligt element i filmene, og accepterer derfor metoden, hvorfor 

den ikke bør forbydes i Danmark. Holdningerne er dog knap så positive mht. lovgivningens 

retningslinjer, der foreskriver, at forbrugerne skal oplyses om, når film anvender product 

placement. Dertil mener de, at visning af et ”P” i filmens start vil være en god idé samt at der 

evt. vises en liste med medvirkende product placements i filmens slutning sammen med 

rulleteksterne. 

Product placement anses ikke som unfair markedsføring, og det kan derved fastslås, at 

forbrugerne accepterer, at product placement bliver anvendt som en fast del af 

virksomhedernes markedsføringsstrategier. Dette gælder dog kun i den udstrækning, at 

produkter fortsat optræder diskret, således at det ikke er en forstyrrende faktor for handlingen. 

Hvis virksomhederne og producenterne lader produkter optræde på en naturlig måde i 

filmene, så vil forbrugerne have en positiv attitude over for det, som de eksponeres for. 

Samtidig lader gentagende eksponeringer ikke til at skabe en negativ interesse for produktet, 

hvorfor virksomheder vil have gavn af at forstå og forstærke mere exposure effect i 

situationer, hvor forbrugerne har begrænset eller lav opmærksom samt lav involvering. 

Anvender producenten en anerkendt og vellidt skuespiller i samspil med en product 

placement, vil det ligeledes kunne skabe positiv effekt på interessen for produktet. Såfremt 

producenten formår at få skabt opmærksomhed omkring produktet, og samtidig får 

placeringen til at fremtræde på en naturlig, troværdig og ikke-forstyrrende måde, vil denne 

potentielt kunne have indflydelse på de forskellige faser i forbrugernes beslutningsproces og i 

sidste ende deres valg af produkt.  

 

Virksomhederne og producenterne skal være omhyggelige med, hvordan de anvender product 

placement. Resultaterne viser således, at high plot placements har en positiv effekt på 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 110 af 239 

forbrugernes erindring af produktet efter filmen, men samtidig er der også risiko for, at det 

kan medføre negative attituder, da persuasion knowledge kan blive aktiveret.  

Det er derfor af stor betydning, at virksomhederne og producenterne i samarbejde finder en 

balance, således at de kan få indarbejdet de forskellige product placements i den rette kontekst 

på en diskret og troværdig måde. Derudover er det ikke uden betydning, hvilken type product 

placement der anvendes. Erindringen har således vist sig at være bedst i forbindelse med 

typerne used by actor og story connection, hvorimod background ikke har haft tilsvarende 

effekt på trods af den relativt lange eksponeringstid for det testede produkt. Endvidere vil 

forbrugerne erindre et brand bedre, hvis det bliver omtalt sammenlignet med de visuelle 

product placement-typer. 

Det er endvidere blevet påvist, at et forhåndskendskab til produkter er en vigtig faktor i 

forbindelse med product placement. Undersøgelserne viser, at de produkter, som forbrugerne 

kender på forhånd, i større grad bliver bemærket og erindret i forhold til de mere ukendte 

brands. Derudover argumenteres der for, at et manglende eksplicit eller implicit kendskab til 

eller erindring af et virksomhedsbrand vil begrænse product placement-effekten væsentlig. 

Dette understreger, at virksomhederne bør benytte denne markedsføringsmetode som et led i 

en større kampagne samt have det primære formål at skabe opmærksomhed omkring deres 

produkter. Derudover kan der være en økonomisk fordel for virksomheder og producenter i at 

skabe synergi mellem parternes markedsføring ved fx at anvende promotional tie-ins eller co-

promovering, således at omkostningerne reduceres. 

 

Med product placement i film kan virksomhederne drage fordel af muligheden for at trænge 

ind i forbrugernes bevidsthed via den perifere rute, jf. ELM, da denne i højere grad er baseret 

på det affektive aspekt, følelser, der er mindre ressourcekrævende og nemmere kan ændre 

deres attitude over for produkter. Dette betyder også, at der er nogle produktkategorier, som 

umiddelbart er mere anvendelige i forbindelse med product placement end andre, nemlig de 

produkter, som formår at påvirke forbrugernes emotionelle side. Disse produktkategorier kan, 

ifølge FCB-modellen, fx være elektronik, beklædning og drikkevarer m/u alkohol. 

 

En af de helt store ulemper ved anvendelse af product placement er usikkerheden omkring 

den reelle effekt, da det er problematisk at måle denne. Der er derudover risiko for, at 

forbrugerne påvirkes således, at product placement skaber negativ opmærksomhed. 
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Der er dog også mange fordele for virksomhederne ved at anvende metoden. Forbrugerne har 

som sagt positive holdninger til denne type markedsføring, da tilstedeværelsen af product 

placement i film gør handlingen mere realistisk. Samtidig vil det være attraktivt for 

virksomheden at anvende product placement, da virksomhederne får mulighed for at fremvise 

produkters egenskaber. Metoden har ligeledes en længere levetid end andre traditionelle 

reklamer, og virksomhederne kan i større grad målrette deres markedsføring mod de 

specifikke segmenter, som de ønsker at nå. 

 

I afhandlingen er der opstillet en prissætningsmodel, som bygger på Jakob Olsens udtalelser 

omkring emnet samt priser for TV-reklamer og programsponsorering, da disse er nært 

beslægtede med product placement. Fordelen ved product placement er, at prisen er 

uafhængig af omkostninger til produktion af selve reklamen. Det kan derfor, ud fra et 

økonomisk perspektiv, være en fordel for virksomhederne at benytte product placement, som 

alternativ til de traditionelle markedsføringsmetoder, til at skabe opmærksomhed omkring 

deres produkter.  

 

Resultaterne fremlagt i denne afhandling og fra lignende undersøgelser tegner et billede af, at 

product placement virker mht. at skabe erindring af produkter fra film i den eksplicitte 

hukommelse. Effekten afhænger dog i høj grad af selve produktet, publikums 

forhåndskendskab til dette samt hvilken product placement-type, der anvendes, herunder også 

i hvilken kontekst produktet medvirker. 
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38. Perspektivering 

Det er svært at spå om, hvorvidt product placement er kommet til Danmark for at blive. I 

Danmark er forbrugerne beskyttet af en lovgivning, som skal begrænse brugen af product 

placement i danske film, hvorfor Danmark nok aldrig vil nærme sig de amerikanske tilstande 

mht. product placement (Sauntved, 2011). Som eksempel på dette er Morgan Spurlock’s film 

”The Greatest Movie Ever Sold” fra 2011, der netop har haft premiere i de danske biografer. 

Morgan Spurlock har formået at lave en hel dokumentarfilm omkring product placement, der 

kun er finansieret med midler fra selv samme markedsføringsmetode, og er et godt eksempel 

på, hvor ekstremt product placement kan blive anvendt samt hvor mange penge, der er i det 

for producenterne. 

På nuværende tidspunkt lader det ikke til, at metoden giver producenterne anledning til at 

håbe på de helt store indtægter. På trods af at det er blevet lovligt at betale for product 

placements, sætter den nuværende lovgivning fortsat sine begrænsninger for anvendelsen, 

hvilket kan overskygge de attraktive aspekter ved metoden. 

 

Derudover er product placements fremtid usikker efter folketingsvalget i september 2011. De 

kommende regeringsparter overvejer således at foretage en tilbagetrækning af medieforliget, 

der trådte i kraft den 1. januar 2011, da de bl.a. kritiserer muligheden for at anvende product 

placement i TV-programmer (Dissing, 2011). Det antages, at risikoen for, at dette ligeledes 

gælder film, er meget stor. 

 

38.1. Videre undersøgelser 

Hvis det antages, at product placement i danskproducerede film forbliver lovligt, kunne det 

være interessant at foretage ydereligere undersøgelser omkring product placements 

påvirkning af de danske forbrugere. 

En anden mulig tilgang til denne afhandling kunne derfor være at fokusere nærmere på 

product placements potentielle påvirkning af forbrugernes implicitte hukommelse, og om 

dette kan skabe præferencer for et bestemt produkt. 

En nærmere undersøgelse af dette kunne fx udføres på baggrund af observationer af en gruppe 

forbrugeres forbrugsvaner over en længere periode. Dertil skal gruppen se en film, hvor de 

bliver eksponeret for forskellige product placements. Efterfølgende iagttages gruppens 

forbrugsvaner endnu en gang for at se, om deres præferencer har ændret sig i forhold til før 

visningen af filmen. 
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Dette er selvfølgelig kun en skitsering af undersøgelsen, men formålet med den vil være, at 

teste product placements indvirkning på forbrugernes implicitte hukommelse, og se om de 

kan påvirkes til at foretage et køb af et bestemt produkt. 

 

I afhandlingen blev der præsenteret et forslag til en model, som ville kunne benyttes til at 

fastsætte priserne på product placement i Danmark. Hvis product placement forbliver lovligt i 

Danmark, så kunne det være en idé i at foretage en nærmere test af denne model, således at 

virksomheder, producenter og andre interessenter kunne få et mere konkret 

prissætningsgrundlag til at beregne deres kampagner ud fra. Samtidigt vil producenterne 

kunne danne sig et bedre overblik over det økonomiske grundlag, som de ville have til 

produktion af film. 

Derudover kunne det være interessant at se på, hvordan samarbejdet mellem danske 

virksomheder og producenter udvikles. Skabes der en direkte kontakt, eller bliver normen evt. 

at kommunikationen foregår gennem et mediebureau.  

 

Afhandlingens afgrænsning udelukker at se på anvendelse af product placement i TV-serier 

og -programmer. Dette vil dog være et oplagt område at udbygge denne afhandling med, da 

det i høj grad også er et marked for product placement. Inden for TV-serier og -programmer 

er det især vigtigt at tage i betragtning, hvilket publikum der ser med, da forkert eller 

overdreven anvendelse af product placement kan skabe irritation og evt. medføre frafald i 

seertallet samt skabe negativ attitude over for brandet.  

Det antages, at film og TV-serier langt hen ad vejen følges ad, men at det i højere grad er 

vigtigt for sidstnævnte at tage hensyn til deres publikum samt nøje at overveje hvilke 

produkter der medvirker, og hvilken grad af opmærksomhed de skal have, da TV-serier i 

højere grad er afhængige af seertallet. 

Der er derfor basis for yderligere undersøgelser af product placement som 

markedsføringsmetode. 
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Bilag 2. Retningslinjer for deltagelse i filmkliptest 

 Filmen må kun ses én gang, hvorefter spørgeskemaet åbnes og besvares. 

 Det er IKKE en konkurrence om at svare rigtigt, hvorfor det ikke er tilladt at finde svar på nettet 

eller ved at se filmen flere gange. 

 Undgå så vidt muligt at lukke spørgeskemaet ned inden besvarelsen er gennemført. Tryk på 

”Afslut Interview”-knappen på sidste side. 

 Det er ikke tilladt at videresende mailen – ønsker du, at andre skal deltage, send da deres mail 

til os, og vi sørger for kontakten. 
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Bilag 3. TricTrac spørgeskemaer 

3.1. Spørgeskema: Generelle spørgsmål (G) 

[ Introduktion] 
Velkommen! 
Spørgeskemaet omhandler anvendelse af 
produktplaceringer (product placement) i film. 
  
Definition af produktplacering: Product placement er en 
markedsføringsmetode, hvor en kombination af betalt 
reklame og omtale anvendes med det formål at påvirke 
publikum ved diskret at indsætte/inddrage produkter og 
logoer i film ved hjælp af lyd og/eller visuelle virkemidler, 
således at iagttageren ikke er bevidst omkring hensigten 
med produktets eller logoets tilstedeværelse. 
  
[Lidt om dig selv] 
  
GQ1 
Angiv venligst dit køn 

 Mand 

 Kvinde 
  
GQ2 
Angiv venligst din alder 

 Under 18 

 19-25 

 26-30 

 31-35 

 36-40 

 41-45 

 46-50 

 50+ 
  
GQ3 
Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 

 Folkeskoleuddannelse 

 Gymnasial uddannelse 

 Erhvervsfaglig uddannelse 

 Kort videregående uddannelse 

 Mellemlang videregående uddannelse 

 Bacheloruddannelse 

 Lang videregående uddannelse 
  
GQ4 
Angiv husstandens årlige bruttoindkomst før skat 

 Op til 99.000 kr. 

 100.000 - 199.999 kr. 

 200.000 - 299.999 kr. 

 300.000 - 399.999 kr. 

 400.000 - 499.999 kr. 

 500.000 - 599.999 kr. 

 600.000 - 699.999 kr. 

 700.000 - 799.999 kr. 

 800.000 - 899.999 kr. 

 900.000 - 999.999 kr. 

 1.000.000 kr. eller derover 

 Ved ikke/ønsker ikke at besvare 
  

[Filmvaner] 
[Film: hyppighed] 
Hvor ofte ser du"Dagligt", "Flere gange om ugen, men ikke 
dagligt", "Én dag om ugen", "Flere dage om måneden, 
men ikke ugentligt", "Én dag om måneden", "Sjældnere", 
"Aldrig" eller "Ved ikke" 
  
GQ5.1 
Købte film 

 Dagligt 

 Flere gange om ugen, men ikke dagligt 

 Én dag om ugen 

 Flere dage om måneden, men ikke ugentligt 

 Én dag om måneden 

 Sjældnere 

 Aldrig 

 Ved ikke 
  
GQ5.2 
Lejet film 

 Dagligt 

 Flere gange om ugen, men ikke dagligt 

 Én dag om ugen 

 Flere dage om måneden, men ikke ugentligt 

 Én dag om måneden 

 Sjældnere 

 Aldrig 

 Ved ikke 
  
GQ5.3 
Film på TV 

 Dagligt 

 Flere gange om ugen, men ikke dagligt 

 Én dag om ugen 

 Flere dage om måneden, men ikke ugentligt 

 Én dag om måneden 

 Sjældnere 

 Aldrig 

 Ved ikke 
  
GQ5.4 
Film i biografen 

 Dagligt 

 Flere gange om ugen, men ikke dagligt 

 Én dag om ugen 

 Flere dage om måneden, men ikke ugentligt 

 Én dag om måneden 

 Sjældnere 

 Aldrig 

 Ved ikke 
  
[Film: fokus] 
Hvor fokuseret er du generelt på filmen og dens handling, 
når du ser"1 Overhovedet ikke", "2", "3", "4", "5", "6", "7 
Meget" eller "Ved ikke" 
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Overhovedet ikke til 7. Meget 
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GQ6.1 
Købte film 

 1 Overhovedet ikke 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget 

 Ved ikke 
  
GQ6.2 
Lejet film 

 1 Overhovedet ikke 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget 

 Ved ikke 
  
GQ6.3 
Film på TV 

 1 Overhovedet ikke 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget 

 Ved ikke 
  
GQ6.4 
Film i biografen 

 1 Overhovedet ikke 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget 

 Ved ikke 
  
GQ7 
Når jeg ser film, er det oftest"Action", "Komedie", 
"Drama", "Romantik", "Adventure", "Fantasy", 
"Gyser/skræk", "Spænding (thriller)" eller "Tegnefilm 
(børn + animeret)" 
  
Du må gerne sætte flere X'er. 

 GQ7.1 Action 

 GQ7.2 Komedie 

 GQ7.3 Drama 

 GQ7.4 Romantik 

 GQ7.5 Adventure 

 GQ7.6 Fantasy 

 GQ7.7 Gyser/skræk 

 GQ7.8 Spænding (thriller) 

 GQ7.9 Tegnefilm (børn + animeret) 

 GQ7.10 Ved ikke 

[Reklamepauser] 
Når du ser en film i TV på en kanal, hvor der er indlagte 
reklamepauser, så"1 Meget uenig", "2", "3", "4", "5", "6", 
"7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
GQ8.1 
Skifter jeg oftest kanal, indtil filmen starter igen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ8.2 
Bliver jeg oftest på kanalen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ8.3 
Slukker jeg oftest, når reklamepausen starter 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ8.4 
Går jeg oftest væk fra TV'et for at lave noget andet i 
reklamepausen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[PPL i film] 
  
GQ9 
Har du haft lyst til at købe et produkt efter, at du har set 
det i en film? 

 Ja. 

 Nej. 
[Hop : 18= 2 ==> 20] 
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GQ10 
Du har svaret, at du har haft lyst til at købe et produkt(er) 
efter, at du har set det/dem i en film. 
Angiv venligst hvilke. 

 Angiv venligst hvilket: 
  
GQ11 
Har du købt et produkt efter, at du har set det i en film? 

 Ja. 

 Nej. 
[Hop : 20= 2 ==> 22] 
  
GQ12 
Du har svaret, at du har købt et produkt(er) efter, at du 
har set det/dem i en film. 
Angiv venligst hvilke. 

 Angiv venligst hvilke: 
 
GQ13 
Angiv venligst produktkategorier, som du oftest har set i 
film? 
  
Du må gerne sætte flere X'er. 

 GQ13.1 Bilmærker 

 GQ13.2 Ikke alkoholiske drikkevarer 

 GQ13.3 Elektroniske apparater 

 GQ13.4 Alkoholiske drikkevarer 

 GQ13.5 Fastfood 

 GQ13.6 Beklædning 

 GQ13.7 Sportsmærker 

 GQ13.8 Hjemmesider 

 GQ13.8 Ved ikke 
[Hop : 22= 9 ==> 24] 
  
GQ14 
Angiv venligst nogle af de produkter du har set i en film? 

 Notér venligst produkter / eller "Ved ikke" i feltet(tænk 
ikke på om stavning er korrekt) 

  
GQ15 
Jeg vil overveje at anbefale et produkt, som jeg har set i 
en film. 
  
Du bedes tage stilling til ovenstående udsagn og svare på 
en skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ16 
Jeg lægger oftest mærke til produkter/logoer, som jeg 
kender på forhånd. 
  
Du bedes tage stilling til ovenstående udsagn og svare på 
en skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ17 
Jeg lægger aldrig mærke til brands/produkter i film. 
  
Du bedes tage stilling til ovenstående udsagn og svare på 
en skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Anvendelse af PPL] 
Anvendelse af mærkenavne/produkter 
(produktplaceringer) i film er efter min mening"1 Meget 
uenig", "2", "3", "4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved 
ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
GQ18.1 
En positiv ting 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ18.2 
En naturlig ting 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ18.3 
Forstyrrende for filmens handling 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
GQ18.4 
En ødelæggende faktor for det kunstneriske produkt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ18.5 
Skjult reklame 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
GQ18.6 
En invadering af mit privatliv 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ18.7 
Unfair markedsføring af virksomhederne og deres 
produkter 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Placeringer] 
Produktplaceringer må gerne være en del af film så længe, 
at"1 Meget uenig", "2", "3", "4", "5", "6", "7 Meget enig" 
eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
GQ19.1 
De medvirker som en realistisk del af handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
GQ19.2 
De ikke er forstyrrende for handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ19.3 
Filmproducenterne ikke har modtaget penge for 
logoernes/produkternes medvirken 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Film bør] 
Filmproducenterne bør"1 Meget uenig", "2", "3", "4", "5", 
"6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
20.1 
Undgå anvendelse af produktplaceringer 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ20.2 
Anvende fiktive logoer i stedet for de rigtige logoer 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
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GQ20.3 
Sløre eller dække logoer til 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
[Danske regler] 
Nye danske regler for produktplaceringer pr. 1. januar 
2011: 
  
- Det skal tydeligt fremgå for seerne, 
hvis produktplaceringer benyttes, ved programmets 
begyndelse og slutning samt når et program fortsætter 
efter en reklamepause for at undgå vildledning af seerne.  
  
- Produkterne må ikke gives en unødig fremtrædende rolle i 
programmet. 
  
- Programmet må ikke tilskynde til køb af varer eller 
tjenesteydelser og må ligeledes ikke indeholde særlig 
reklameomtale af disse varer eller tjenesteydelser.  
  
- Produktplaceringer vil fortsat være forbudt i nyheds- og 
aktualitetsudsendelser og børneprogrammer.  
  
- Produktplaceringer med tobaksvarer, lægemidler eller 
medicinske behandlinger, der er receptpligtige, vil ligeledes 
fortsat være forbudt. 
 
- Produktplaceringer er fortsat forbudt at anvende på DR's 
kanaler og de regionale TV2-virksomheder. 
  

 

  
I forhold til de nye danske regler for produktplaceringer i 
danske film, mener jeg"1 Meget uenig", "2", "3", "4", "5", 
"6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
GQ21.1 
At reglerne bør skærpes 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ21.2 
At reglerne bør lempes endnu mere 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ21.3 
At betaling for produktplaceringer bør forbydes helt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ21.4 
At markering af produktplaceringers medvirken før og efter 
filmen er et godt tiltag 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
GQ21.5 
At reglerne for produktplaceringer i film er uinteressant for 
mig 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[ Interview afsluttet] 
Mange tak for din deltagelse i undersøgelsen! 
  
VIGTIGT! Husk "Afslut Interview", så din besvarelse 
registreres. 
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3.2. Spørgeskema: National Treasure 2: Book of Secrets (N) 

[ Introduktion] 
Velkommen! 
  
Spørgeskemaet omhandler filmklippet fra "National 
Treasure 2: Book of Secrets". 
  
[Lidt om dig selv] 
  
NQ1 
Angiv venligst dit køn 

 Mand 

 Kvinde 
  
NQ2 
Angiv venligst din alder 

 Under 18 

 19-25 

 26-30 

 31-35 

 36-40 

 41-45 

 46-50 

 50+ 
  
NQ3 
Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 

 Folkeskoleuddannelse 

 Gymnasial uddannelse 

 Erhvervsfaglig uddannelse 

 Kort videregående uddannelse 

 Mellemlang videregående uddannelse 

 Bacheloruddannelse 

 Lang videregående uddannelse 
  
NQ4 
Angiv husstandens årlige bruttoindkomst før skat 

 Op til 99.000 kr. 

 100.000 - 199.999 kr. 

 200.000 - 299.999 kr. 

 300.000 - 399.999 kr. 

 400.000 - 499.999 kr. 

 500.000 - 599.999 kr. 

 600.000 - 699.999 kr. 

 700.000 - 799.999 kr. 

 800.000 - 899.999 kr. 

 900.000 - 999.999 kr. 

 1.000.000 kr. eller derover 

 Ved ikke/ønsker ikke at besvare 
  
NQ5 
I hvilke omgivelser har du set filmklippet? 

 Hjemme 

 På arbejde 

 Bibliotek 

 På farten 

 Andre steder, angiv hvor: 
 

[Filmen] 
NQ6 
Har du set filmen "National Treasure 2: Book of Secrets" 
før? 

 Ja. 

 Nej. 
  
NQ7 
Er action eventyr din type filmgenre? 

 Ja. 

 Nej. 
  
NQ8 
Hvem spillede hovedrollen som "Ben Gates"? 

 Ed Harris 

 Keanu Reeves 

 Nicolas Cage 

 Harrison Ford 

 Ved ikke 
  
NQ9 
Hvor startede handlingen i filmklippet? 

 Kensington Palace 

 Buckingham Palace 

 The Tower of London 

 National Gallery 

 Ved ikke 
  
[Produkter] 
  
NQ10 
Hvilke produkter lagde du specielt mærke til i klippet? 
  
Du må gerne sætte flere X'er. 

 NQ10.1 Bilmærker 

 NQ10.2 Ikke alkoholiske drikkevarer 

 NQ10.3 Elektroniske apparater 

 NQ10.4 Alkoholiske drikkevarer 

 NQ10.5 Fast food 

 NQ10.6 Beklædning 

 NQ10.7 Sportsmærker 

 NQ10.8 Ved ikke 
  
NQ11 
Hvilke produkter du har set i løbet af klippet? 

 Angiv venligst hvilke: 
  
NQ12 
Hvilke af følgende mærker medvirkede i filmklippet? 
  
Du må gerne sætte flere X'er. 

 NQ12.1 Budweiser 

 NQ12.2 Coca-Cola 

 NQ12.3 Land Rover 

 NQ12.4 Rolex 

 NQ12.5 Motorola 

 NQ12.6 Cadillac 

 NQ12.7 Apple 
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 NQ12.8 Mercedes 

 NQ12.9 Converse 

 NQ12.10 Fuller's London Pride 

 NQ12.11 HP 

 NQ12.12 BlackBerry 

 NQ12.13 Ved ikke 
  
[Produkter] 
Hvilke af følgende faktorer vil kunne have indflydelse på 
dit valg af mærke/produkt efter at have set filmen? 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
NQ13.1 
Medvirkende skuespillerne 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ13.2 
Produktets anvendelse 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ13.3 
Filmens omdømme 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ13.4 
Filmens handling 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 

[Mærker] 
NQ14 
Hvor mange gange lagde du ca. mærke til "Mercedes" 
bilen? 

 0 

 1 - 5 

 6 - 10 

 10 - 15 

 15  
  
NQ15 
Hvor mange gange lagde du ca. mærke til "Land Rover" 
bilen?  

 0 

 1 - 5 

 6 - 10 

 10 - 15 

 15  
  
NQ16 
Hvor mange gange lagde du ca. mærke til "Fuller's London 
Pride" øl-logoet?  
  

 0 

 1 - 5 

 6 - 10 

 10 - 15 

 15  
  
NQ17 
Hvilket kendskab havde du til Mercedes inden filmklippet? 

 Kender det ikke 

 Har hørt om det 

 Har set det 

 Kender nogen, der har prøvet det 

 Har afprøvet det én eller flere gange 

 Køber det ofte 

 Det er mit foretrukne mærke 
  
NQ18 
Hvilket kendskab havde du til Land Rover inden 
filmklippet?  

 Kender det ikke 

 Har hørt om det 

 Har set det 

 Kender nogen, der har prøvet det 

 Har afprøvet det én eller flere gange 

 Køber det ofte 

 Det er mit foretrukne mærke 
  
NQ19 
Hvilket kendskab havde du til Fuller's London Pride 
øl inden filmklippet?  

 Kender det ikke 

 Har hørt om det 

 Har set det 

 Kender nogen, der har prøvet det 

 Har afprøvet det én eller flere gange 
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 Køber det ofte 

 Det er mit foretrukne mærke 
  
[Mærker Mercedes] 
Efter at have set filmklippet er"1 Meget uenig", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
  
NQ20.1 
Min opfattelse af Mercedes uændret 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ20.2 
Mercedes blevet mere interessant 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ20.3 
Mercedes blevet mere uinteressant 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Mærker Land Rover] 
Efter at have set filmklippet er"1 Meget uenig", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
 

NQ21.1 
Min opfattelse af Land Rover uændret 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ21.2 
Land Rover blevet mere interessant 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ21.3 
Land Rover blevet mere uinteressant 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Mærker Fuller's] 
Efter at have set filmklippet er"1 Meget uenig", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
  
NQ22.1 
Min opfattelse af Fuller's London Pride øl uændret 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
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NQ22.2 
Fuller's London Pride øl blevet mere interessant 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ22.3 
Fuller's London Pride øl blevet mere uinteressant 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Placering] 
  
NQ23 
I hvilken forbindelse blev Mercedes vist eller anvendt? 
  
Du må gerne sætte flere X'er. 

 NQ23.1 Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet 

 NQ23.2 Den stod i baggrunden 

 NQ23.3 Den var en del af handlingen 

 NQ23.4 Ved ikke 
  
NQ24 
I hvilken forbindelse blev Land Rover vist eller anvendt? 
 
Du må gerne sætte flere X'er.  

 NQ24.1 Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet 

 NQ24.2 Den stod i baggrunden 

 NQ24.3 Den var en del af handlingen 

 NQ24.4 Ved ikke 
  
NQ25 
I hvilken forbindelse blev Fuller's London Pride vist eller 
anvendt? 
 
Du må gerne sætte flere X'er.  

 NQ25.1 Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet 

 NQ25.2 Den stod i baggrunden 

 NQ25.3 Den var en del af handlingen 

 NQ25.4 Ved ikke 
  
[Anvendelse Mercedes] 
Anvendelsen af Mercedes"1 Meget uenig", "2", "3", "4", 
"5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
 
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 

OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
  
NQ26.1 
Virkede naturligt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ26.2 
Virkede troværdigt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ26.3 
Optrådte diskret 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ26.3 
Var for dominerende 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ26.4 
Passede ikke ind i handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
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 NQ26.5 
Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Anvendelse Land Rover] 
Anvendelsen af Land Rover"1 Meget uenig", "2", "3", "4", 
"5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
  
NQ27.1 
Virkede naturligt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ27.2 
Virkede troværdigt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ27.3 
Optrådte diskret 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ27.4 
Var for dominerende 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ27.5 
Passede ikke ind i handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ27.6 
Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Anvendelse Fuller's] 
Anvendelsen af Fuller's London Pride"1 Meget uenig", "2", 
"3", "4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
  
  
NQ28.1 
Virkede naturligt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ28.2 
Virkede troværdigt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ28.3 
Optrådte diskret 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ28.4 
Var for dominerende 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ28.5 
Passede ikke ind i handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ28.6 
Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Holdning] 
[Holdning Mercedes] 
Min holdning til Mercedes er, at"1 Meget uenig", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
 

NQ29.1 
Det er eksklusivt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ29.2 
Det er let tilgængeligt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ29.3 
Det er dyrt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ29.4 
Det kræver mange overvejelser før køb 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ29.5 
Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
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NQ29.6 
Det vil være et impulskøb, hvis jeg erhvervede mig 
produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Holdning Land Rover] 
Min holdning til Land Rover er, at"1 Meget uenig", "2", 
"3", "4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
NQ30.1 
Det er eksklusivt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ30.2 
Det er let tilgængeligt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ30.3 
Det er dyrt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ30.4 
Det kræver mange overvejelser før køb 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ30.5 
Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ30.6 
Det vil være et impulskøb, hvis jeg erhvervede mig 
produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Holdning Fuller's] 
Min holdning til Fuller's London Pride er, at"1 Meget 
uenig", "2", "3", "4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved 
ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
NQ31.1 
Det er eksklusivt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ31.2 
Det er let tilgængeligt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
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NQ31.3 
Det er dyrt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ31.4 
Det kræver mange overvejelser før køb 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ31.5 
Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ31.6 
Det vil være et impulskøb, hvis jeg erhvervede mig 
produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
[Overvejelser Mercedes] 
Efter at have set Mercedes i filmklippet kunne jeg 
overveje, at"1 Meget uenig", "2", "3", "4", "5", "6", "7 
Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
 
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 

NQ32.1 
Søge mere information omkring produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ32.2 
Anbefale produktet til andre 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ32.3 
Købe produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Overvejelser Land Rover] 
Efter at have set Land Rover i filmklippet kunne jeg 
overveje, at"1 Meget uenig", "2", "3", "4", "5", "6", "7 
Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
  
NQ33.1 
Søge mere information omkring produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
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NQ33.2 
Anbefale produktet til andre 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ33.3 
Købe produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Overvejelser Fuller's] 
Efter at have set Fuller's London Pride i filkmklippet kunne 
jeg overveje"1 Meget uenig", "2", "3", "4", "5", "6", "7 
Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
  
NQ34.1 
Søge mere information omkring produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ34.2 
Anbefale produktet til andre 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
 

NQ34.3 
Købe produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Skuespiller] 
[Nicolas Cage] 
Jeg synes, at Nicolas Cage er"1 Meget uenig", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
NQ35.1 
Troværdig som skuespiller 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ35.2 
En dygtig skuespiller 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ35.3 
En anerkendt skuespiller 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
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NQ35.4 
En vellidt personlighed 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
NQ35.5 
Et forbillede for andre 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
 
NQ36 
Har du nogensinde købt et produkt efter at have set det i 
en film? 

 Ja. 

 Nej. 
  
NQ37 
Jeg kunne overveje at anbefale et produkt, som jeg har set 
i en film. 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
Vi er meget taknemlige for din hjælp. Du har deltaget i en 
undersøgelse, der handler om produktplaceringer i film. 
  
D. 1. juli starter vi endnu en undersøgelse, som et led i 
vores afhandling. 
Skemaet indeholder mere generelle spørgsmål vedr. 
anvendelse af produktplaceringer samt nye danske regler. 
Varighed ca. 5-8 min. 
  
Hvis vi må have lov til at sende dig dette skema, bedes du 
venligst angive din e-mailadresse. 
Hvis ikke, skriv venligst "nej". 

 Angiv venligst din e-mailadresse eller "nej": 
 

[ Interview afsluttet] 
Mange tak for din deltagelse i vores undersøgelse! :) 
  
Tryk venligst "Afslut Interview" 
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3.3. Spørgeskema: The Proposal (P) 

[ Introduktion] 
Velkommen! 
  
Spørgeskemaet omhandler filmklippet fra "The Proposal". 
  
[Lidt om dig selv] 
PQ1 
Angiv venligst dit køn 

 Mand 

 Kvinde 
  
PQ2 
Angiv venligst din alder 

 Under 18 

 19-25 

 26-30 

 31-35 

 36-40 

 41-45 

 46-50 

 50+ 
  
PQ3 
Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 

 Folkeskoleuddannelse 

 Gymnasial uddannelse 

 Erhvervsfaglig uddannelse 

 Kort videregående uddannelse 

 Mellemlang videregående uddannelse 

 Bacheloruddannelse 

 Lang videregående uddannelse 
  
PQ4 
Angiv husstandens årlige bruttoindkomst før skat 

 Op til 99.000 kr. 

 100.000 - 199.999 kr. 

 200.000 - 299.999 kr. 

 300.000 - 399.999 kr. 

 400.000 - 499.999 kr. 

 500.000 - 599.999 kr. 

 600.000 - 699.999 kr. 

 700.000 - 799.999 kr. 

 800.000 - 899.999 kr. 

 900.000 - 999.999 kr. 

 1.000.000 kr. eller derover 

 Ved ikke/ønsker ikke at besvare 
 
PQ5 
I hvilke omgivelser har du set filmklippet? 

 Hjemme 

 På arbejde 

 Bibliotek 

 På farten 
Andre steder, angiv hvor: 
 

[Filmen] 
PQ6 
Har du set filmen "The Proposal" før? 

 Ja. 

 Nej. 
  
PQ7 
Er romantiske komedier din type filmgenre? 

 Ja. 

 Nej. 
  
PQ8 
Hvem spillede hovedrollen som "Margaret Tate"? 

 Julia Roberts 

 Kirsten Dunst 

 Sandra Bullock 

 Reese Witherspoon 

 Ved ikke 
  
PQ9 
Hvem spillede hovedrollen som "Andrew Paxton"? 

 Zac Efron 

 Ryan Reynolds 

 Ewan McGregor 

 Shia LaBeouf 

 Ved ikke 
  
PQ10 
Hvad er "Margaret Tate's" stillingsbeskrivelse? 

 Sekretær 

 Cykelrytter 

 Forlagsredaktør 

 Modedesigner 

 Ved ikke 
  
[Produkter] 
PQ11 
Hvilke produkter lagde du specielt mærke til i klippet? 
  
Du må gerne sætte flere X'er. 

 PQ11.1 Bilmærker 

 PQ11.2 Ikke alkoholiske drikkevarer 

 PQ11.3 Elektroniske apparater 

 PQ11.4 Alkoholiske drikkevarer 

 PQ11.5 Fast food 

 PQ11.6 Beklædning 

 PQ11.7 Sportsmærker 

 PQ11.8 Hjemmeside 

 PQ11.9 Ved ikke 
 
PQ12 
Hvilke produkter du har set i løbet af klippet? 

 Angiv venligst hvilke: 
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PQ13 
Hvilke af følgende mærker medvirkede i filmklippet? 
  
Du må gerne sætte flere X'er. 

 PQ13.1 HP 

 PQ13.2 Coca-Cola 

 PQ13.3 Burger King 

 PQ13.4 Starbucks 

 PQ13.5 Prada 

 PQ13.6 PH lamper 

 PQ13.7 Motorola 

 PQ13.8 Apple 

 PQ13.9 Chevrolet 

 PQ13.10 MSN Messenger 

 PQ13.11 Chanel 

 PQ13.12 YouTube 

 PQ13.13 Nokia 

 PQ13.14 Ved ikke 
  
[Produkter] 
Hvilke af følgende faktorer vil kunne have indflydelse på 
dit valg af mærke/produkt efter at have set filmen? 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
PQ14.1 
Medvirkende skuespillerne 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 

PQ14.2 
Produktets anvendelse 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ14.3 
Filmens omdømme 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 

 PQ14.4 
Filmens handling 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Mærker] 
PQ15 
Hvor mange gange lagde du ca. mærke til Apple's 
produkter? 

 0 

 1 - 5 

 6 - 10 

 11 - 15 

 15  
  
PQ16 
Hvor mange gange lagde du ca. mærke til Starbucks' 
produkter?  

 0 

 1 - 5 

 6 - 10 

 11 - 15 

 15  
 

PQ17 
Hvor mange gange lagde du ca. mærke til YouTube? 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 eller flere 
  
PQ18 
Hvilket kendskab havde du til Apple inden filmklippet? 

 Kender det ikke 

 Har hørt om det 

 Har set det 

 Kender nogen, der har prøvet det 

 Har afprøvet det én eller flere gange 

 Køber det ofte 

 Det er mit foretrukne mærke 
 
PQ19 
Hvilket kendskab havde du til Starbucks inden 
filmklippet?  

 Kender det ikke 

 Har hørt om det 

 Har set det 

 Kender nogen, der har prøvet det 

 Har afprøvet det én eller flere gange 

 Køber det ofte 

 Det er mit foretrukne mærke 
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PQ20 
Hvilket kendskab havde du til YouTube inden filmklippet? 

 Kender det ikke 

 Har hørt om det 

 Har set det 

 Kender nogen, der har prøvet det 

 Har afprøvet det én eller flere gange 

 Køber det ofte 

 Det er mit foretrukne mærke 
  
[Mærker Apple] 
Efter at have set filmklippet er"1 Meget uenig", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
 
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
 

PQ21.1 
Min opfattelse af Apple uændret 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ21.2 
Apple blevet mere interessant 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ21.3 
Apple blevet mere uinteressant 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 
Ved ikke 

[Mærker Starbucks] 
Efter at have set filmklippet er"1 Meget uenig", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
  
PQ22.1 
Min opfattelse af Starbucks uændret 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ22.2 
Starbucks blevet mere interessant 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ22.3 
Starbucks blevet mere uinteressant 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 

[Placering] 
PQ23 
I hvilken forbindelse blev Apple vist eller anvendt? 
  
Du må gerne sætte flere X'er. 

 PQ23.1 Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet 

 PQ23.2 Den stod i baggrunden 

 PQ23.3 Den var en del af handlingen 

 PQ23.4 Ved ikke 
 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 141 af 239 

PQ24 
I hvilken forbindelse blev Starbucks vist eller anvendt? 
 
Du må gerne sætte flere X'er.  

 PQ24.1 Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet 

 PQ24.2 Den stod i baggrunden 

 PQ24.3 Den var en del af handlingen 

 PQ24.4 Ved ikke 
  
PQ25 
I hvilken forbindelse blev YouTube vist eller anvendt? 
 
Du må gerne sætte flere X'er. 

 PQ25.1 Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet 

 PQ25.2 Den stod i baggrunden 

 PQ25.3 Den var en del af handlingen 

 PQ25.4 Ved ikke 
 
[Anvendelse Apple] 
Anvendelsen af Apple produkter"1 Meget uenig", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
 
PQ26.1 
Virkede naturligt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ26.2 
Virkede troværdigt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ26.3 
Optrådte diskret 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 

PQ26.4 
Var for dominerende 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
PQ26.5 
Passede ikke ind i handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ26.6 
Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Anvendelse Star] 
Anvendelsen af Starbucks produkter"1 Meget uenig", "2", 
"3", "4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
  
PQ27.1 
Virkede naturligt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
PQ27.2 
Virkede troværdigt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 142 af 239 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
PQ27.3 
Optrådte diskret 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ27.4 
Var for dominerende 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ27.5 
Passede ikke ind i handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ27.6 
Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
[Anvendelse YouTube] 
Anvendelsen af YouTube"1 Meget uenig", "2", "3", "4", 
"5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
 

OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
  
PQ28.1 
Virkede naturligt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ28.2 
Virkede troværdigt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ28.3 
Optrådte diskret 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ28.4 
Var for dominerende 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke  
 
PQ28.5 
Passede ikke ind i handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 

 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 143 af 239 

 PQ28.6 
Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Holdning Apple] 
Min holdning til Apple er, at"1 Meget uenig", "2", "3", "4", 
"5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
PQ29.1 
Det er eksklusivt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ29.2 
Det er let tilgængeligt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
PQ29.3 
Det er dyrt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
PQ29.4 
Det kræver mange overvejelser før køb 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ29.5 
Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ29.6 
Det vil være et impulskøb, hvis jeg erhvervede mig 
produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 

[Holdning Starbucks] 
Min holdning til Starbucks er, at"1 Meget uenig", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
 
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
 
PQ30.1 
Det er eksklusivt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
PQ30.2 
Det er let tilgængeligt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 

  



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 144 af 239 

PQ30.3 
Det er dyrt 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ30.4 
Det kræver mange overvejelser før køb 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
PQ30.5 
Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ30.6 
Det vil være et impulskøb, hvis jeg erhvervede mig 
produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Overvejelser Apple] 
Efter at have set Apple produktet i filmklippet kunne jeg 
overveje, at"1 Meget uenig", "2", "3", "4", "5", "6", "7 
Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
 

 PQ31.1 
Søge mere information omkring produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ31.2 
Anbefale produktet til andre 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 
PQ31.3 
Købe produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 

  
[Overvejelser Starbucks] 
Efter at have set Starbucks produktet i filmklippet kunne 
jeg overveje, at"1 Meget uenig", "2", "3", "4", "5", "6", "7 
Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
OBS! Hvis du ikke har set produktet i filmklippet, bedes du 
angive "Ved ikke" 
  
PQ32.1 
Søge mere information omkring produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
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PQ32.2 
Anbefale produktet til andre 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
 
PQ32.3 
Købe produktet 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[Skuespiller] 
[Sandra Bullock] 
Jeg synes, at Sandra Bullock er"1 Meget uenig", "2", "3", 
"4", "5", "6", "7 Meget enig" eller "Ved ikke" 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 
  
PQ33.1 
Troværdig som skuespiller 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ33.2 
En dygtig skuespiller 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 

PQ33.3 
En anerkendt skuespiller 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
 

PQ33.4 
En vellidt personlighed 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ33.5 
Et forbillede for andre 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
PQ34 
Har du nogensinde købt et produkt efter at have set det i 
en film? 

 Ja. 

 Nej. 
  
PQ35 
Jeg kunne overveje at anbefale et produkt, som jeg har set 
i en film. 
  
Du bedes tage stilling til de enkelte udsagn og svare på en 
skala fra 1. Meget uenig til 7. Meget enig 

 1 Meget uenig 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 Meget enig 

 Ved ikke 
  
[ Interview afsluttet] 
Mange tak for din deltagelse i undersøgelsen! Og god 
sommer! :) 
  
VIGTIGT! Tryk venligst "Afslut Interview" 
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 Bilag 4. Frekvenstabeller 

4.1. Generel: Køn 

GQ1_Køn? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mand                                                         50 49,5 49,5 49,5 

Kvinde                                                       51 50,5 50,5 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

4.2. Proposal: Køn 

PQ1_Køn? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mand                                                         27 47,4 47,4 47,4 

Kvinde                                                       30 52,6 52,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

4.3. National: Køn 

NQ1_Køn? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mand                                                         21 37,5 37,5 37,5 

Kvinde                                                       35 62,5 62,5 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

4.4. Generel: Alder 

GQ2_Alder? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 19-25                                                        60 59,4 59,4 59,4 

26-30                                                        17 16,8 16,8 76,2 

31-35                                                        7 6,9 6,9 83,2 

36-40                                                        3 3,0 3,0 86,1 

41-45                                                        1 1,0 1,0 87,1 

46-50                                                        1 1,0 1,0 88,1 

50+                                                          12 11,9 11,9 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

4.5. Proposal: Alder 

PQ2_Alder? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Under 18                                                     1 1,8 1,8 1,8 

19-25                                                        35 61,4 61,4 63,2 

26-30                                                        11 19,3 19,3 82,5 

31-35                                                        2 3,5 3,5 86,0 

50+                                                          8 14,0 14,0 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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4.6. National: Alder 

NQ2_Alder? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 19-25                                                        14 25,0 25,0 25,0 

26-30                                                        15 26,8 26,8 51,8 

31-35                                                        5 8,9 8,9 60,7 

36-40                                                        5 8,9 8,9 69,6 

41-45                                                        3 5,4 5,4 75,0 

46-50                                                        4 7,1 7,1 82,1 

50+                                                          10 17,9 17,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

4.7. Generel: Uddannelsesniveau 

GQ3_Højeste gennemførte uddannelse? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Folkeskoleuddannelse                                         2 2,0 2,0 2,0 

Gymnasial uddannelse                                         31 30,7 30,7 32,7 

Erhvervsfaglig uddannelse                                    11 10,9 10,9 43,6 

Kort videregående uddannelse                                 5 5,0 5,0 48,5 

Mellemlang videregående 

uddannelse                           

11 10,9 10,9 59,4 

Bacheloruddannelse                                           32 31,7 31,7 91,1 

Lang videregående uddannelse                                 9 8,9 8,9 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

4.8. Proposal: Uddannelsesniveau 

PQ3_Højeste gennemførte uddannelse? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Folkeskoleuddannelse                                         3 5,3 5,3 5,3 

Gymnasial uddannelse                                         23 40,4 40,4 45,6 

Erhvervsfaglig uddannelse                                    4 7,0 7,0 52,6 

Kort videregående uddannelse                                 5 8,8 8,8 61,4 

Mellemlang videregående 

uddannelse                           

3 5,3 5,3 66,7 

Bacheloruddannelse                                           17 29,8 29,8 96,5 

Lang videregående uddannelse                                 2 3,5 3,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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4.9. National: Uddannelsesniveau 

NQ3_Højeste gennemførte uddannelse? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Folkeskoleuddannelse                                         2 3,6 3,6 3,6 

Gymnasial uddannelse                                         2 3,6 3,6 7,1 

Erhvervsfaglig uddannelse                                    14 25,0 25,0 32,1 

Kort videregående uddannelse                                 7 12,5 12,5 44,6 

Mellemlang videregående 

uddannelse                           

10 17,9 17,9 62,5 

Bacheloruddannelse                                           15 26,8 26,8 89,3 

Lang videregående uddannelse                                 6 10,7 10,7 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

4.10. Generel: Indkomst 

GQ4_Husstandens årlige bruttoindkomst før skat? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Op til 99.000 kr.                                            14 13,9 14,1 14,1 

100.000 - 199.999 kr.                                        31 30,7 31,3 45,5 

200.000 - 299.999 kr.                                        14 13,9 14,1 59,6 

300.000 - 399.999 kr.                                        11 10,9 11,1 70,7 

400.000 - 499.999 kr.                                        6 5,9 6,1 76,8 

500.000 - 599.999 kr.                                        6 5,9 6,1 82,8 

600.000 - 699.999 kr.                                        3 3,0 3,0 85,9 

700.000 - 799.999 kr.                                        3 3,0 3,0 88,9 

800.000 - 899.999 kr.                                        2 2,0 2,0 90,9 

900.000 - 999.999 kr.                                        4 4,0 4,0 94,9 

1.000.000 kr. eller derover                                  5 5,0 5,1 100,0 

Total 99 98,0 100,0  

Missing Ved ikke/ønsker ikke at besvare                              2 2,0   

Total 101 100,0   

 

4.11. Proposal: Indkomst 

PQ4_Husstandens årlige bruttoindkomst før skat? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Op til 99.000 kr.                                            9 15,8 17,6 17,6 

100.000 - 199.999 kr.                                        20 35,1 39,2 56,9 

200.000 - 299.999 kr.                                        7 12,3 13,7 70,6 

300.000 - 399.999 kr.                                        3 5,3 5,9 76,5 

400.000 - 499.999 kr.                                        4 7,0 7,8 84,3 

500.000 - 599.999 kr.                                        3 5,3 5,9 90,2 

600.000 - 699.999 kr.                                        1 1,8 2,0 92,2 

700.000 - 799.999 kr.                                        1 1,8 2,0 94,1 

1.000.000 kr. eller derover                                  3 5,3 5,9 100,0 

Total 51 89,5 100,0  

Missing Ved ikke/ønsker ikke at besvare                              6 10,5   

Total 57 100,0   
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4.12. National: Indkomst 

NQ4_Husstandens årlige bruttoindkomst før skat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Op til 99.000 kr.                                            3 5,4 5,7 5,7 

100.000 - 199.999 kr.                                        5 8,9 9,4 15,1 

200.000 - 299.999 kr.                                        10 17,9 18,9 34,0 

300.000 - 399.999 kr.                                        6 10,7 11,3 45,3 

400.000 - 499.999 kr.                                        5 8,9 9,4 54,7 

500.000 - 599.999 kr.                                        4 7,1 7,5 62,3 

600.000 - 699.999 kr.                                        5 8,9 9,4 71,7 

700.000 - 799.999 kr.                                        5 8,9 9,4 81,1 

800.000 - 899.999 kr.                                        1 1,8 1,9 83,0 

900.000 - 999.999 kr.                                        4 7,1 7,5 90,6 

1.000.000 kr. eller derover                                  5 8,9 9,4 100,0 

Total 53 94,6 100,0  

Missing Ved ikke/ønsker ikke at besvare                              3 5,4   

Total 56 100,0   

 

4.13. Proposal: Omgivelser 

PQ5_I hvilke omgivelser har du set filmklippet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hjemme                                                       52 91,2 91,2 91,2 

På arbejde                                                   2 3,5 3,5 94,7 

På farten                                                    1 1,8 1,8 96,5 

Andre steder, angiv hvor:                                    2 3,5 3,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

4.14. National: Omgivelser 

NQ5_I hvilke omgivelser har du set filmklippet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hjemme                                                       41 73,2 73,2 73,2 

På arbejde                                                   14 25,0 25,0 98,2 

Andre steder, angiv hvor:                                    1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

4.15. Generel: Filmvaner: Biograf (fokus) 

GQ6.4_Film i biografen (fokus) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2                                                            1 1,0 1,0 1,0 

3                                                            1 1,0 1,0 2,0 

4                                                            5 5,0 5,1 7,1 

5                                                            10 9,9 10,1 17,2 

6                                                            19 18,8 19,2 36,4 

7 Meget                                                      63 62,4 63,6 100,0 

Total 99 98,0 100,0  

Missing Ved ikke                                                     2 2,0   

Total 101 100,0   



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 150 af 239 

4.16. Generel: Filmvaner: Købte film (fokus) 

GQ6.1_Købte film (fokus) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Overhovedet ikke                                           1 1,0 1,1 1,1 

2                                                            1 1,0 1,1 2,1 

3                                                            1 1,0 1,1 3,2 

4                                                            9 8,9 9,5 12,6 

5                                                            16 15,8 16,8 29,5 

6                                                            35 34,7 36,8 66,3 

7 Meget                                                      32 31,7 33,7 100,0 

Total 95 94,1 100,0  

Missing Ved ikke                                                     6 5,9   

Total 101 100,0   

 

4.17. Generel: Filmvaner: Lejet film (fokus) 

GQ6.2_Lejet film (fokus) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Overhovedet ikke                                           2 2,0 2,4 2,4 

2                                                            2 2,0 2,4 4,7 

3                                                            3 3,0 3,5 8,2 

4                                                            6 5,9 7,1 15,3 

5                                                            12 11,9 14,1 29,4 

6                                                            29 28,7 34,1 63,5 

7 Meget                                                      31 30,7 36,5 100,0 

Total 85 84,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     16 15,8   

Total 101 100,0   

 

4.18. Generel: Filmvaner: Film på TV (fokus) 

GQ6.3_Film på TV (fokus) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2                                                            2 2,0 2,0 2,0 

3                                                            10 9,9 10,0 12,0 

4                                                            27 26,7 27,0 39,0 

5                                                            26 25,7 26,0 65,0 

6                                                            21 20,8 21,0 86,0 

7 Meget                                                      14 13,9 14,0 100,0 

Total 100 99,0 100,0  

Missing Ved ikke                                                     1 1,0   

Total 101 100,0   
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4.19. Generel: Filmvaner: Biograf (hyppighed) 

GQ5.4_Film i biografen (hyppighed) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Én dag om ugen                                               1 1,0 1,0 1,0 

Flere dage om måneden, men ikke 

ugentligt                    

10 9,9 9,9 10,9 

Én dag om måneden                                            22 21,8 21,8 32,7 

Sjældnere                                                    67 66,3 66,3 99,0 

Aldrig                                                       1 1,0 1,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

4.20. Generel: Filmvaner: Film på TV (hyppighed) 

GQ5.3_Film på TV (hyppighed) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Dagligt                                                      2 2,0 2,0 2,0 

Flere gange om ugen, men ikke 

dagligt                        

34 33,7 33,7 35,6 

Én dag om ugen                                               32 31,7 31,7 67,3 

Flere dage om måneden, men ikke 

ugentligt                    

25 24,8 24,8 92,1 

Én dag om måneden                                            5 5,0 5,0 97,0 

Sjældnere                                                    2 2,0 2,0 99,0 

Aldrig                                                       1 1,0 1,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

4.21. Generel: Filmgenre: Action 

GQ7.1_Action 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Action                                                       78 77,2 100,0 100,0 

Missing System 23 22,8   

Total 101 100,0   

 

4.22. Generel: Filmgenre: Komedie 

GQ7.2_Komedie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Komedie                                                      81 80,2 100,0 100,0 

Missing System 20 19,8   

Total 101 100,0   

 

4.23. Generel: Filmgenre: Drama 

GQ7.3_Drama 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Drama                                                        51 50,5 100,0 100,0 

Missing System 50 49,5   

Total 101 100,0   
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4.24. Generel: Filmgenre: Romantik 

GQ7.4_Romantik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Romantik                                                     44 43,6 100,0 100,0 

Missing System 57 56,4   

Total 101 100,0   

 

4.25. Generel: Filmgenre: Adventure 

GQ7.5_Adventure 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Adventure                                                    30 29,7 100,0 100,0 

Missing System 71 70,3   

Total 101 100,0   

 

4.26. Generel: Filmgenre: Fantasy 

GQ7.6_Fantasy 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Fantasy                                                      23 22,8 100,0 100,0 

Missing System 78 77,2   

Total 101 100,0   

 

4.27. Generel: Filmgenre: Gyser/skræk  

GQ7.7_Gyser/skræk 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Gyser/skræk                                                  12 11,9 100,0 100,0 

Missing System 89 88,1   

Total 101 100,0   

 

4.28. Generel: Filmgenre: Spænding (thriller) 

GQ7.8_Spænding (thriller) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Spænding (thriller)                                          60 59,4 100,0 100,0 

Missing System 41 40,6   

Total 101 100,0   

 

4.29. Generel: Filmgenre: Tegnefilm (børn + animeret) 

GQ7.9_Tegnefilm (børn + animeret) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tegnefilm (børn + animeret)                                  26 25,7 100,0 100,0 

Missing System 75 74,3   

Total 101 100,0   
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4.30. Generel: TV-reklamer: Skifter kanal 

GQ8.1_Skifter jeg oftest kanal, indtil filmen starter igen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                1 1,0 1,0 1,0 

2                                                            7 6,9 7,0 8,0 

3                                                            4 4,0 4,0 12,0 

4                                                            5 5,0 5,0 17,0 

5                                                            13 12,9 13,0 30,0 

6                                                            17 16,8 17,0 47,0 

7 Meget enig                                                 53 52,5 53,0 100,0 

Total 100 99,0 100,0  

Missing Ved ikke                                                     1 1,0   

Total 101 100,0   

 

4.31. Generel: TV-reklamer: Væk fra TV 

GQ8.4_Går jeg oftest væk fra TV'et for at lave noget andet i reklamepausen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2                                                            2 2,0 2,0 2,0 

3                                                            5 5,0 5,0 6,9 

4                                                            16 15,8 15,8 22,8 

5                                                            21 20,8 20,8 43,6 

6                                                            26 25,7 25,7 69,3 

7 Meget enig                                                 31 30,7 30,7 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

4.32. Generel: TV-reklamer: Slukker 

GQ8.3_Slukker jeg oftest, når reklamepausen starter 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                59 58,4 62,1 62,1 

2                                                            17 16,8 17,9 80,0 

3                                                            6 5,9 6,3 86,3 

4                                                            8 7,9 8,4 94,7 

5                                                            1 1,0 1,1 95,8 

6                                                            1 1,0 1,1 96,8 

7 Meget enig                                                 3 3,0 3,2 100,0 

Total 95 94,1 100,0  

Missing Ved ikke                                                     6 5,9   

Total 101 100,0   

 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 154 af 239 

4.33. Proposal: Interesse for produkter (Apple): Uændret 

PQ21.1_Min opfattelse af Apple uændret 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                3 5,3 6,8 6,8 

2                                                            1 1,8 2,3 9,1 

4                                                            7 12,3 15,9 25,0 

6                                                            5 8,8 11,4 36,4 

7 Meget enig                                                 28 49,1 63,6 100,0 

Total 44 77,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     13 22,8   

Total 57 100,0   

 

4.34. Proposal: Interesse for produkter (Apple): Mere interessant 

PQ21.2_Apple blevet mere interessant 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                22 38,6 51,2 51,2 

2                                                            4 7,0 9,3 60,5 

3                                                            2 3,5 4,7 65,1 

4                                                            6 10,5 14,0 79,1 

5                                                            7 12,3 16,3 95,3 

6                                                            2 3,5 4,7 100,0 

Total 43 75,4 100,0  

Missing Ved ikke                                                     14 24,6   

Total 57 100,0   

 

4.35. Proposal: Interesse for produkter (Apple): Mere uinteressant 

PQ21.3_Apple blevet mere uinteressant 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                29 50,9 70,7 70,7 

2                                                            1 1,8 2,4 73,2 

3                                                            1 1,8 2,4 75,6 

4                                                            5 8,8 12,2 87,8 

5                                                            2 3,5 4,9 92,7 

6                                                            2 3,5 4,9 97,6 

7 Meget enig                                                 1 1,8 2,4 100,0 

Total 41 71,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     16 28,1   

Total 57 100,0   
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4.36. Proposal: Interesse for produkter (Starbucks): Uændret 

PQ22.1_Min opfattelse af Starbucks uændret 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                7 12,3 14,0 14,0 

2                                                            2 3,5 4,0 18,0 

3                                                            2 3,5 4,0 22,0 

4                                                            3 5,3 6,0 28,0 

5                                                            2 3,5 4,0 32,0 

6                                                            7 12,3 14,0 46,0 

7 Meget enig                                                 27 47,4 54,0 100,0 

Total 50 87,7 100,0  

Missing Ved ikke                                                     7 12,3   

Total 57 100,0   

 

4.37. Proposal: Interesse for produkter (Starbucks): Mere interessant 

PQ22.2_Starbucks blevet mere interessant 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                24 42,1 51,1 51,1 

2                                                            4 7,0 8,5 59,6 

3                                                            1 1,8 2,1 61,7 

4                                                            9 15,8 19,1 80,9 

5                                                            5 8,8 10,6 91,5 

6                                                            4 7,0 8,5 100,0 

Total 47 82,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     10 17,5   

Total 57 100,0   

 

4.38. Proposal: Interesse for produkter (Starbucks): Mere uinteressant 

PQ22.3_Starbucks blevet mere uinteressant 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                33 57,9 70,2 70,2 

2                                                            7 12,3 14,9 85,1 

3                                                            3 5,3 6,4 91,5 

4                                                            4 7,0 8,5 100,0 

Total 47 82,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     10 17,5   

Total 57 100,0   
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4.39. National: Interesse for produkter (Mercedes): Uændret 

NQ20.1_Min opfattelse af Mercedes uændret 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                2 3,6 4,1 4,1 

2                                                            1 1,8 2,0 6,1 

3                                                            1 1,8 2,0 8,2 

4                                                            2 3,6 4,1 12,2 

5                                                            2 3,6 4,1 16,3 

6                                                            3 5,4 6,1 22,4 

7 Meget enig                                                 38 67,9 77,6 100,0 

Total 49 87,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     7 12,5   

Total 56 100,0   

 

4.40. National: Interesse for produkter (Mercedes): Mere interessant 

NQ20.2_Mercedes blevet mere interessant 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                31 55,4 63,3 63,3 

2                                                            9 16,1 18,4 81,6 

3                                                            3 5,4 6,1 87,8 

4                                                            4 7,1 8,2 95,9 

5                                                            2 3,6 4,1 100,0 

Total 49 87,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     7 12,5   

Total 56 100,0   

 

4.41. National: Interesse for produkter (Mercedes): Mere uinteressant 

NQ20.3_Mercedes blevet mere uinteressant 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                31 55,4 63,3 63,3 

2                                                            7 12,5 14,3 77,6 

3                                                            3 5,4 6,1 83,7 

4                                                            5 8,9 10,2 93,9 

5                                                            2 3,6 4,1 98,0 

7 Meget enig                                                 1 1,8 2,0 100,0 

Total 49 87,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     7 12,5   

Total 56 100,0   
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4.42. National: Interesse for produkter (Range Rover): Uændret 

NQ21.1_Min opfattelse af Land Rover uændret 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                2 3,6 4,1 4,1 

2                                                            1 1,8 2,0 6,1 

3                                                            1 1,8 2,0 8,2 

4                                                            4 7,1 8,2 16,3 

6                                                            2 3,6 4,1 20,4 

7 Meget enig                                                 39 69,6 79,6 100,0 

Total 49 87,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     7 12,5   

Total 56 100,0   

 

4.43. National: Interesse for produkter (Range Rover): Mere interessant 

NQ21.2_Land Rover blevet mere interessant 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                33 58,9 67,3 67,3 

2                                                            7 12,5 14,3 81,6 

3                                                            3 5,4 6,1 87,8 

4                                                            5 8,9 10,2 98,0 

5                                                            1 1,8 2,0 100,0 

Total 49 87,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     7 12,5   

Total 56 100,0   

 

4.44. National: Interesse for produkter (Range Rover): Mere uinteressant 

NQ21.3_Land Rover blevet mere uinteressant 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                31 55,4 63,3 63,3 

2                                                            6 10,7 12,2 75,5 

3                                                            4 7,1 8,2 83,7 

4                                                            6 10,7 12,2 95,9 

6                                                            1 1,8 2,0 98,0 

7 Meget enig                                                 1 1,8 2,0 100,0 

Total 49 87,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     7 12,5   

Total 56 100,0   
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4.45. National: Interesse for produkter (Fuller’s): Uændret 

NQ22.1_Min opfattelse af Fuller's London Pride øl uændret 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                2 3,6 5,4 5,4 

2                                                            2 3,6 5,4 10,8 

3                                                            4 7,1 10,8 21,6 

4                                                            2 3,6 5,4 27,0 

5                                                            1 1,8 2,7 29,7 

6                                                            1 1,8 2,7 32,4 

7 Meget enig                                                 25 44,6 67,6 100,0 

Total 37 66,1 100,0  

Missing Ved ikke                                                     19 33,9   

Total 56 100,0   

 

4.46. National: Interesse for produkter (Fuller’s): Mere interessant 

NQ22.2_Fuller's London Pride øl blevet mere interessant 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                22 39,3 59,5 59,5 

2                                                            5 8,9 13,5 73,0 

3                                                            4 7,1 10,8 83,8 

5                                                            5 8,9 13,5 97,3 

6                                                            1 1,8 2,7 100,0 

Total 37 66,1 100,0  

Missing Ved ikke                                                     19 33,9   

Total 56 100,0   

 

4.47. National: Interesse for produkter (Fuller’s): Mere uinteressant 

NQ22.3_Fuller's London Pride øl blevet mere uinteressant 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                25 44,6 67,6 67,6 

2                                                            4 7,1 10,8 78,4 

3                                                            3 5,4 8,1 86,5 

4                                                            2 3,6 5,4 91,9 

5                                                            1 1,8 2,7 94,6 

7 Meget enig                                                 2 3,6 5,4 100,0 

Total 37 66,1 100,0  

Missing Ved ikke                                                     19 33,9   

Total 56 100,0   
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4.48. Proposal: Søge mere information: Apple 

PQ31.1_Søge mere information omkring produktet (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                25 43,9 56,8 56,8 

2                                                            8 14,0 18,2 75,0 

3                                                            3 5,3 6,8 81,8 

4                                                            4 7,0 9,1 90,9 

5                                                            2 3,5 4,5 95,5 

6                                                            1 1,8 2,3 97,7 

7 Meget enig                                                 1 1,8 2,3 100,0 

Total 44 77,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     13 22,8   

Total 57 100,0   

 

4.49. Proposal: Søge mere information: Starbucks 

PQ32.1_Søge mere information omkring produktet (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                28 49,1 58,3 58,3 

2                                                            13 22,8 27,1 85,4 

3                                                            1 1,8 2,1 87,5 

4                                                            4 7,0 8,3 95,8 

5                                                            2 3,5 4,2 100,0 

Total 48 84,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     9 15,8   

Total 57 100,0   

 

4.50. National: Søge mere information: Mercedes 

NQ32.1_Søge mere information omkring produktet (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                39 69,6 75,0 75,0 

2                                                            8 14,3 15,4 90,4 

3                                                            2 3,6 3,8 94,2 

4                                                            2 3,6 3,8 98,1 

7 Meget enig                                                 1 1,8 1,9 100,0 

Total 52 92,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     4 7,1   

Total 56 100,0   

 

4.51. National: Søge mere information: Range Rover 

NQ33.1_Søge mere information omkring produktet (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                39 69,6 75,0 75,0 

2                                                            8 14,3 15,4 90,4 

3                                                            1 1,8 1,9 92,3 

4                                                            3 5,4 5,8 98,1 

7 Meget enig                                                 1 1,8 1,9 100,0 

Total 52 92,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     4 7,1   

Total 56 100,0   
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4.52. National: Søge mere information: Fuller’s 

NQ34.1_Søge mere information omkring produktet (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                28 50,0 66,7 66,7 

2                                                            6 10,7 14,3 81,0 

3                                                            1 1,8 2,4 83,3 

4                                                            3 5,4 7,1 90,5 

5                                                            3 5,4 7,1 97,6 

6                                                            1 1,8 2,4 100,0 

Total 42 75,0 100,0  

Missing Ved ikke                                                     14 25,0   

Total 56 100,0   

 

4.53. Proposal: Købe produktet: Apple 

PQ31.3_Købe produktet (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                18 31,6 40,9 40,9 

2                                                            7 12,3 15,9 56,8 

3                                                            5 8,8 11,4 68,2 

4                                                            6 10,5 13,6 81,8 

5                                                            4 7,0 9,1 90,9 

6                                                            3 5,3 6,8 97,7 

7 Meget enig                                                 1 1,8 2,3 100,0 

Total 44 77,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     13 22,8   

Total 57 100,0   

 

4.54. Proposal: Købe produktet: Starbucks 

PQ32.3_Købe produktet (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                13 22,8 25,5 25,5 

2                                                            6 10,5 11,8 37,3 

3                                                            4 7,0 7,8 45,1 

4                                                            13 22,8 25,5 70,6 

5                                                            5 8,8 9,8 80,4 

6                                                            5 8,8 9,8 90,2 

7 Meget enig                                                 5 8,8 9,8 100,0 

Total 51 89,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     6 10,5   

Total 57 100,0   
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4.55. National: Købe produktet: Mercedes 

NQ32.3_Købe produktet (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                35 62,5 68,6 68,6 

2                                                            9 16,1 17,6 86,3 

3                                                            1 1,8 2,0 88,2 

4                                                            4 7,1 7,8 96,1 

5                                                            1 1,8 2,0 98,0 

7 Meget enig                                                 1 1,8 2,0 100,0 

Total 51 91,1 100,0  

Missing Ved ikke                                                     5 8,9   

Total 56 100,0   

 

4.56. National: Købe produktet: Range Rover 

NQ33.3_Købe produktet (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                39 69,6 75,0 75,0 

2                                                            9 16,1 17,3 92,3 

3                                                            1 1,8 1,9 94,2 

4                                                            2 3,6 3,8 98,1 

7 Meget enig                                                 1 1,8 1,9 100,0 

Total 52 92,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     4 7,1   

Total 56 100,0   

 

4.57. National: Købe produktet: Fuller’s 

NQ34.3_Købe produktet (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                21 37,5 50,0 50,0 

2                                                            2 3,6 4,8 54,8 

3                                                            7 12,5 16,7 71,4 

4                                                            3 5,4 7,1 78,6 

5                                                            5 8,9 11,9 90,5 

6                                                            4 7,1 9,5 100,0 

Total 42 75,0 100,0  

Missing Ved ikke                                                     14 25,0   

Total 56 100,0   

 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 162 af 239 

4.58. National: Forhåndskendskab: Mercedes 

NQ17_Hvilket kendskab havde du til Mercedes inden filmklippet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Har hørt om det                                              2 3,6 3,6 3,6 

Har set det                                                  16 28,6 28,6 32,1 

Kender nogen, der har prøvet det                             21 37,5 37,5 69,6 

Har afprøvet det én eller flere 

gange                        

14 25,0 25,0 94,6 

Det er mit foretrukne mærke                                  3 5,4 5,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

4.59. National: Forhåndskendskab: Range Rover 

NQ18_Hvilket kendskab havde du til Land Rover inden filmklippet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kender det ikke                                              2 3,6 3,6 3,6 

Har hørt om det                                              6 10,7 10,7 14,3 

Har set det                                                  23 41,1 41,1 55,4 

Kender nogen, der har prøvet det                             20 35,7 35,7 91,1 

Har afprøvet det én eller flere 

gange                        

5 8,9 8,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

4.60. National: Forhåndskendskab: Fuller’s 

NQ19_ Hvilket kendskab havde du til Fuller's London Pride øl inden filmklippet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kender det ikke                                              41 73,2 73,2 73,2 

Har hørt om det                                              9 16,1 16,1 89,3 

Har set det                                                  3 5,4 5,4 94,6 

Har afprøvet det én eller flere 

gange                        

3 5,4 5,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 

4.61. Proposal: Forhåndskendskab: Apple 

PQ18_Hvilket kendskab havde du til Apple inden filmklippet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kender det ikke                                              1 1,8 1,8 1,8 

Har hørt om det                                              3 5,3 5,3 7,0 

Har set det                                                  1 1,8 1,8 8,8 

Kender nogen, der har prøvet det                             7 12,3 12,3 21,1 

Har afprøvet det én eller flere 

gange                        

29 50,9 50,9 71,9 

Køber det ofte                                               8 14,0 14,0 86,0 

Det er mit foretrukne mærke                                  8 14,0 14,0 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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4.62. Proposal: Forhåndskendskab: Starbucks 

PQ19_Hvilket kendskab havde du til Starbucks inden filmklippet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kender det ikke                                              6 10,5 10,5 10,5 

Har hørt om det                                              2 3,5 3,5 14,0 

Har set det                                                  2 3,5 3,5 17,5 

Kender nogen, der har prøvet det                             9 15,8 15,8 33,3 

Har afprøvet det én eller flere 

gange                        

33 57,9 57,9 91,2 

Køber det ofte                                               4 7,0 7,0 98,2 

Det er mit foretrukne mærke                                  1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

4.63. Proposal: Forhåndskendskab: YouTube 

PQ20_Hvilket kendskab havde du til YouTube inden filmklippet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kender det ikke                                              2 3,5 3,5 3,5 

Har set det                                                  2 3,5 3,5 7,0 

Kender nogen, der har prøvet det                             1 1,8 1,8 8,8 

Har afprøvet det én eller flere 

gange                        

26 45,6 45,6 54,4 

Køber det ofte                                               15 26,3 26,3 80,7 

Det er mit foretrukne mærke                                  11 19,3 19,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

4.64. National: Erindring: Kategorier: Bilmærker 

NQ10.1_Bilmærker 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Bilmærker                                                    46 82,1 100,0 100,0 

Missing System 10 17,9   

Total 56 100,0   

 

4.65. National: Erindring: Kategorier: Drikkevare u/alkohol 

NQ10.2_ Ikke alkoholiske drikkevarer 

 Frequency Percent 

Missing System 56 100,0 

 

4.66. National: Erindring: Kategorier: Elektronik 

NQ10.3_Elektroniske apparater 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Elektroniske apparater                                       13 23,2 100,0 100,0 

Missing System 43 76,8   

Total 56 100,0   
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4.67. National: Erindring: Kategorier: Alkohol 

NQ10.4_Alkoholiske drikkevarer 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Alkoholiske drikkevarer                                      22 39,3 100,0 100,0 

Missing System 34 60,7   

Total 56 100,0   

 

4.68. National: Erindring: Kategorier: Fast food 

NQ10.5_Fast food 

 Frequency Percent 

Missing System 56 100,0 

 

4.69. National: Erindring: Kategorier: Beklædning 

NQ10.6_Beklædning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Beklædning                                                   9 16,1 100,0 100,0 

Missing System 47 83,9   

Total 56 100,0   

 

4.70. National: Erindring: Kategorier: Sport 

NQ10.7_Sportsmærker 

 Frequency Percent 

Missing System 56 100,0 

 

4.71. National: Erindring: Kategorier: Ved ikke 

NQ10.8_Ved ikke 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ved ikke                                                     9 16,1 100,0 100,0 

Missing System 47 83,9   

Total 56 100,0   

 

4.72. Proposal: Erindring: Kategorier: Bilmærker  

PQ11.1_Bilmærker 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Bilmærker                                                    2 3,5 100,0 100,0 

Missing System 55 96,5   

Total 57 100,0   

 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 165 af 239 

4.73. Proposal: Erindring: Kategorier: Drikkevare u/alkohol 

PQ11.2_Ikke alkoholiske drikkevarer 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ikke alkoholiske drikkevarer                                 32 56,1 100,0 100,0 

Missing System 25 43,9   

Total 57 100,0   

 

4.74. Proposal: Erindring: Kategorier: Elektronik 

PQ11.3_Elektroniske apparater 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Elektroniske apparater                                       29 50,9 100,0 100,0 

Missing System 28 49,1   

Total 57 100,0   

 

4.75. Proposal: Erindring: Kategorier: Alkohol 

PQ11.4_Alkoholiske drikkevarer 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Alkoholiske drikkevarer                                      1 1,8 100,0 100,0 

Missing System 56 98,2   

Total 57 100,0   

 

4.76. Proposal: Erindring: Kategorier: Fast food 

PQ11.5_Fast food 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Fast food                                                    8 14,0 100,0 100,0 

Missing System 49 86,0   

Total 57 100,0   

 

4.77. Proposal: Erindring: Kategorier: Beklædning 

PQ11.6_Beklædning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Beklædning                                                   27 47,4 100,0 100,0 

Missing System 30 52,6   

Total 57 100,0   

 

4.78. Proposal: Erindring: Kategorier: Sport 

PQ11.7_Sportsmærker 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sportsmærker                                                 2 3,5 100,0 100,0 

Missing System 55 96,5   

Total 57 100,0   
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4.79. Proposal: Erindring: Kategorier: Hjemmeside 

PQ11.8_Hjemmeside 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Hjemmeside                                                   7 12,3 100,0 100,0 

Missing System 50 87,7   

Total 57 100,0   

 

4.80. Proposal: Erindring: Kategorier: Ved ikke 

PQ11.9_Ved ikke 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ved ikke                                                     5 8,8 100,0 100,0 

Missing System 52 91,2   

Total 57 100,0   

 

4.81. National: Erindring: Produkter/brands: tekstsvar 

1 Range Rover, Mercedes  I næste 
spørgsmål frenstår en fejl. Det er 
IKKE en Land Rover, men en Range 
Rover.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

21 Mobiltelefon - Øl (Fullers) Bil 
(Mercedes + Land Rover)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

41 Opel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2 Mercedes, Range Rover, Fullers, 
muligvis en Nokia, London cabs""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

22 Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       42 Ikke noget jeg har hæftet mig ved 
:-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3 Range Rover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    23 mercedes, landrover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            43 Mercedes, mobiltlf., pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Biler Telefoner PCér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24 Fullers Land Rover Mercedes 

Laptop - kan ikke huske mærket 
Mobiltelefon med kamera - kan 
ikke huske mærket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

44 Rance rover, Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5 mobiltelefon lastbil personbiler 
overvågningsTV ølankre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

25 Biler,( Mercedes: Range Rover: ) 
våben, blomster, computer, tv 
skærme, mobil tlf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

45 jeg erindrer kun typer af 
produkter, ikke selve mærkerne... 
der var forskellige biler 
(4hjulstrækker, lastbil/ølvogn, alm. 
personbil), mobiltelefon, 
høretelefoner, computere etc.  det 
eneste mærke, jeg husker, var 
ølmærket på lastbilen, det var 
muligvis Budweiser, mærket var 
rødt...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6 Ikke nogen jeg kan navngive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    26 mercedes, land rover, øl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7 Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8 Et britisk ølmærke på en lastbil og 

mercedes bilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
28 Mercedes - Range Rover/Land 

Rover - Ølbil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
9 Fuller, Mercedez, Landrover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29 Mercedes, London Cab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10 Mercedes Fullers London Cab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30 Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       46 mercedes, range rover, rolex, 
fullers,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

11 Biler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31 ved ikke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       47 tøj og biler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
12 Jeg bemærkede ingen brands.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    32 biler, tekstiler telefoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     48 Mercedes Benz, Range Rover, 

Fullers (øl), telefoner (men kunne 
alligevel ikke identificere 
mærkerne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

13 Mercedes, Ragerover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            33 mercedes, range rover, øl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      49 Fullers, Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
14 øl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             34 BMW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            50 Mercedes Range Rover Øl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
15 Biler: Mercedes og Range Rover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 35 mercedes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      51 Mercedes, Audi, Fuller, Britisk 

Caps, Smartphone (kunne have 
været samsung eller iphone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16 Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       36 Blomster - Biler - Jakkesæt - 
Metalbeholdere - Møbler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

52 Fullers, Mercedes, Land Rover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

17 Øl i tønder på en lastbil og 
bilmærket Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

37 Fullers (øl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   53 Ranges Rover, Mercedes, Øl, kan 
ikke huske mærket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

18 biler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          38 Dyre biler, mobiltelefoner, hendes 
lyse taske, computer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

54 Biler mobiltelefon en sodavand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

19 Mercedes, Range Rover, Nokia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   39 Range Rover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    55 fullers mercedes range rover 
samsung man(lastbilen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

20 Range Rover, Mercedes, Fullers, 
Nokia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

40 Land Rover Mercedes Et eller 
andet engelsk øl-mærke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

56 Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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4.82. National: Erindring: Produkter/brands: Budweiser 

NQ12.1_Budweiser 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Budweiser                                                    2 3,6 100,0 100,0 

Missing System 54 96,4   

Total 56 100,0   

 

4.83. National: Erindring: Produkter/brands: Coca-Cola 

NQ12.2_Coca-Cola 

 Frequency Percent 

Missing System 56 100,0 

 

4.84. National: Erindring: Produkter/brands: Range Rover 

NQ12.3_Land Rover 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Land Rover                                                   41 73,2 100,0 100,0 

Missing System 15 26,8   

Total 56 100,0   

 

4.85. National: Erindring: Produkter/brands: Rolex 

NQ12.4_Rolex 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Rolex                                                        1 1,8 100,0 100,0 

Missing System 55 98,2   

Total 56 100,0   

 

4.86. National: Erindring: Produkter/brands: Motorola 

NQ12.5_Motorola 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Motorola                                                     6 10,7 100,0 100,0 

Missing System 50 89,3   

Total 56 100,0   

 

4.87. National: Erindring: Produkter/brands: Cadilac 

NQ12.6_Cadillac 

 Frequency Percent 

Missing System 56 100,0 
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4.88. National: Erindring: Produkter/brands: Apple 

NQ12.7_Apple 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Apple                                                        2 3,6 100,0 100,0 

Missing System 54 96,4   

Total 56 100,0   

 

4.89. National: Erindring: Produkter/brands: Mercedes 

NQ12.8_Mercedes 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mercedes                                                     43 76,8 100,0 100,0 

Missing System 13 23,2   

Total 56 100,0   

 

4.90. National: Erindring: Produkter/brands: Converse 

NQ12.9_Converse 

 Frequency Percent 

Missing System 56 100,0 

 

4.91. National: Erindring: Produkter/brands: Fuller’s 

NQ12.10_Fuller's London Pride 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Fuller's London Pride                                        26 46,4 100,0 100,0 

Missing System 30 53,6   

Total 56 100,0   

 

4.92. National: Erindring: Produkter/brands: HP 

NQ12.11_HP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid HP                                                           2 3,6 100,0 100,0 

Missing System 54 96,4   

Total 56 100,0   

 

4.93. National: Erindring: Produkter/brands: BlackBerry 

NQ12.12_BlackBerry 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid BlackBerry                                                   5 8,9 100,0 100,0 

Missing System 51 91,1   

Total 56 100,0   
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4.94. National: Erindring: Produkter/brands: Ved ikke 

NQ12.13_Ved ikke 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ved ikke                                                     4 7,1 100,0 100,0 

Missing System 52 92,9   

Total 56 100,0   

 

4.95. Proposal: Erindring: Produkter/brands: tekstsvar 

1 starbook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       21 Apple, Starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               41 Apple Starbuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2 nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22 Diverse apple-produkter samt 

Starbucks kaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
42 star bucks,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 kaffe, Apple computer,PH lamper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23 apple  starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               43 Forex, starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4 Apple pc, kaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24 1. Kaffe - vist nok fra Starbucks 2. 

Så var der vist også et Apple 
tastatur 3. De to hovedpersoners 
tøj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

44 Starbucks-kaffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5 Deli,Mac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       25 Det har jeg slet ikke tænkt over... 
så det husker jeg ikke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

45 Mac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6 computer,kaffe,tøj, software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26 Mac computer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   46 tøj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7 ikke nogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27 starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      47 Apple, starbucks, YouTube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
8 Starbuck, Apple, Phlamper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28 Apple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          48 kaffe-starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
9 starbucks, Apple og Christian 

Louboutin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
29 Starbucks, apple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               49 kaffe latte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

10 starbucks faffe, apple computer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30 starbucks kaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                50 Starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
11 Apple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31 Starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      51 Starbucks coffee to go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
12 Computere, kaffe, biler, tøj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   32 Deres kaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    52 Computere, kaffe, tøj, telefon, 

møbler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
13 tøj, elektronik, kaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         33 Starbucks kaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                53 Kaffe fra starbucks, masse 

computere, sort tøj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
14 Starbucks Mac Bosten og Yankees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                34 Telefoner, pcér samt tøj - specialt 

sandra bullocks tøj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
54 kaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

15 appel, star buck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               35 Kaffe, computerskærme, inventar, 
youtube(nævnt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

55 Kaffe(Starbucks), Instant 
messenger program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

16 Prada, Volvo, Xerox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            36 Apple, starbucks,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              56 Starbucks Apple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
17 starbucks coffeeee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             37 Forex, Starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               57 Apple iMac, Starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
18 Starbuks, apple (mac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          38 Pænt tøj, og starbuckskaffe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
19 Starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      39 Starbucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
20 ford, starbucks, apple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         40 Kaffe, kontortøj, skab, apple 

computer, kontorartikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  

 

4.96. Proposal: Erindring: Produkter/brands: HP 

PQ13.1_HP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid HP                                                           1 1,8 100,0 100,0 

Missing System 56 98,2   

Total 57 100,0   

 

4.97. Proposal: Erindring: Produkter/brands: Coca-Cola 

PQ13.2_Coca-Cola 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Coca-Cola                                                    3 5,3 100,0 100,0 

Missing System 54 94,7   

Total 57 100,0   
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4.98. Proposal: Erindring: Produkter/brands: Burger King 

PQ13.3_Burger King 

 Frequency Percent 

Missing System 57 100,0 

 

4.99. Proposal: Erindring: Produkter/brands: Starbucks 

PQ13.4_Starbucks 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Starbucks                                                    44 77,2 100,0 100,0 

Missing System 13 22,8   

Total 57 100,0   

 

4.100. Proposal: Erindring: Produkter/brands: Prada 

PQ13.5_Prada 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Prada                                                        9 15,8 100,0 100,0 

Missing System 48 84,2   

Total 57 100,0   

 

4.101. Proposal: Erindring: Produkter/brands: PH Lamper 

PQ13.6_PH lamper 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid PH lamper                                                    6 10,5 100,0 100,0 

Missing System 51 89,5   

Total 57 100,0   

 

4.102. Proposal: Erindring: Produkter/brands: Motorola 

PQ13.7_Motorola 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Motorola                                                     2 3,5 100,0 100,0 

Missing System 55 96,5   

Total 57 100,0   

 

4.103. Proposal: Erindring: Produkter/brands: Apple 

PQ13.8_Apple 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Apple                                                        31 54,4 100,0 100,0 

Missing System 26 45,6   

Total 57 100,0   
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4.104. Proposal: Erindring: Produkter/brands: Chevrolet 

PQ13.9_Chevrolet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Chevrolet                                                    1 1,8 100,0 100,0 

Missing System 56 98,2   

Total 57 100,0   

 

4.105. Proposal: Erindring: Produkter/brands: MSN Messenger 

PQ13.10_MSN Messenger 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid MSN Messenger                                                13 22,8 100,0 100,0 

Missing System 44 77,2   

Total 57 100,0   

 

4.106. Proposal: Erindring: Produkter/brands: Chanel 

PQ13.11_Chanel 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Chanel                                                       1 1,8 100,0 100,0 

Missing System 56 98,2   

Total 57 100,0   

 

4.107. Proposal: Erindring: Produkter/brands: YouTube 

PQ13.12_YouTube 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid YouTube                                                      39 68,4 100,0 100,0 

Missing System 18 31,6   

Total 57 100,0   

 

4.108. Proposal: Erindring: Produkter/brands: Nokia 

PQ13.13_Nokia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nokia                                                        3 5,3 100,0 100,0 

Missing System 54 94,7   

Total 57 100,0   

 

4.109. Proposal: Erindring: Produkter/brands: Ved ikke 

PQ13.14_Ved ikke 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ved ikke                                                     3 5,3 100,0 100,0 

Missing System 54 94,7   

Total 57 100,0   
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4.110. National: Optælling af reelle forekomster af product placement-typer 

 
Den stod i baggrunden 

Skuespilleren anvendte 

eller omtalte produktet 

Den var en del af 

handlingen 
Total 

Mercedes 2 47 47 49 

Range Rover 5 27 27 32 

Fuller's 10 0 11 21 

 

4.111. Proposal: Optælling af reelle forekomster af product placement-typer 

 
Den stod i baggrunden 

Skuespilleren anvendte 

eller omtalte produktet 

Den var en del af 

handlingen 
Total 

Apple 37 5 1 42 

Starbucks 6 29 8 35 

YouTube 0 1 1 1 

 

4.112. National: Erindring: Product placement-type: Used by actor (Mercedes) 

NQ23.1_Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Skuespilleren anvendte eller 

omtalte produktet               

29 51,8 100,0 100,0 

Missing System 27 48,2   

Total 56 100,0   

 

4.113. National: Erindring: Product placement-type: Background (Mercedes) 

NQ23.2_Den stod i baggrunden (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Den stod i baggrunden                                        3 5,4 100,0 100,0 

Missing System 53 94,6   

Total 56 100,0   

 

4.114. National: Erindring: Product placement-type: Story connection (Mercedes) 

NQ23.3_Den var en del af handlingen (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Den var en del af handlingen                                 44 78,6 100,0 100,0 

Missing System 12 21,4   

Total 56 100,0   

 

4.115. National: Erindring: Product placement-type: Ved ikke (Mercedes) 

NQ23.4_Ved ikke (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ved ikke                                                     5 8,9 100,0 100,0 

Missing System 51 91,1   

Total 56 100,0   
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4.116. National: Erindring: Product placement-type: Used by actor (Range Rover) 

NQ24.1_Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Skuespilleren anvendte eller 

omtalte produktet               

25 44,6 100,0 100,0 

Missing System 31 55,4   

Total 56 100,0   

 

4.117. National: Erindring: Product placement-type: Background (Range Rover) 

NQ24.2_Den stod i baggrunden (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Den stod i baggrunden                                        3 5,4 100,0 100,0 

Missing System 53 94,6   

Total 56 100,0   

 

4.118. National: Erindring: Product placement-type: Story connection (Range Rover) 

NQ24.3_Den var en del af handlingen (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Den var en del af handlingen                                 43 76,8 100,0 100,0 

Missing System 13 23,2   

Total 56 100,0   

 

4.119. National: Erindring: Product placement-type: Ved ikke (Range Rover) 

NQ24.4_Ved ikke (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ved ikke                                                     4 7,1 100,0 100,0 

Missing System 52 92,9   

Total 56 100,0   

 

4.120. National: Erindring: Product placement-type: Used by actor (Fuller’s) 

NQ25.1_Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Skuespilleren anvendte eller 

omtalte produktet               

5 8,9 100,0 100,0 

Missing System 51 91,1   

Total 56 100,0   

 

4.121. National: Erindring: Product placement-type: Background (Fuller’s) 

NQ25.2_Den stod i baggrunden (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Den stod i baggrunden                                        10 17,9 100,0 100,0 

Missing System 46 82,1   

Total 56 100,0   
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4.122. National: Erindring: Product placement-type: Story connection (Fuller’s) 

NQ25.3_Den var en del af handlingen (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Den var en del af handlingen                                 26 46,4 100,0 100,0 

Missing System 30 53,6   

Total 56 100,0   

 

4.123. National: Erindring: Product placement-type: Ved ikke (Fuller’s) 

NQ25.4_Ved ikke (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ved ikke                                                     24 42,9 100,0 100,0 

Missing System 32 57,1   

Total 56 100,0   

 

4.124. Proposal: Erindring: Product placement-type: Used by actor (Apple) 

PQ23.1_Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Skuespilleren anvendte eller 

omtalte produktet               

21 36,8 100,0 100,0 

Missing System 36 63,2   

Total 57 100,0   

 

4.125. Proposal: Erindring: Product placement-type: Background (Apple) 

PQ23.2_Den stod i baggrunden (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Den stod i baggrunden                                        27 47,4 100,0 100,0 

Missing System 30 52,6   

Total 57 100,0   

 

4.126. Proposal: Erindring: Product placement-type: Story connection (Apple) 

PQ23.3_Den var en del af handlingen (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Den var en del af handlingen                                 11 19,3 100,0 100,0 

Missing System 46 80,7   

Total 57 100,0   

 

4.127. Proposal: Erindring: Product placement-type: Ved ikke (Apple) 

PQ23.4_Ved ikke (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ved ikke                                                     18 31,6 100,0 100,0 

Missing System 39 68,4   

Total 57 100,0   
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4.128. Proposal: Erindring: Product placement-type: Used by actor (Starbucks) 

PQ24.1_Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Skuespilleren anvendte eller 

omtalte produktet               

43 75,4 100,0 100,0 

Missing System 14 24,6   

Total 57 100,0   

 

4.129. Proposal: Erindring: Product placement-type: Background (Starbucks) 

PQ24.2_Den stod i baggrunden (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Den stod i baggrunden                                        8 14,0 100,0 100,0 

Missing System 49 86,0   

Total 57 100,0   

 

4.130. Proposal: Erindring: Product placement-type: Story connection (Starbucks) 

PQ24.3_Den var en del af handlingen (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Den var en del af handlingen                                 35 61,4 100,0 100,0 

Missing System 22 38,6   

Total 57 100,0   

 

4.131. Proposal: Erindring: Product placement-type: Ved ikke (Starbucks) 

PQ24.4_Ved ikke (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ved ikke                                                     4 7,0 100,0 100,0 

Missing System 53 93,0   

Total 57 100,0   

 

4.132. Proposal: Erindring: Product placement-type: Used by actor (YouTube) 

PQ25.1_Skuespilleren anvendte eller omtalte produktet (YouTube) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Skuespilleren anvendte eller 

omtalte produktet               

44 77,2 100,0 100,0 

Missing System 13 22,8   

Total 57 100,0   

 

4.133. Proposal: Erindring: Product placement-type: Background (YouTube) 

PQ25.2_Den stod i baggrunden (YouTube) 

 Frequency Percent 

Missing System 57 100,0 
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4.134. Proposal: Erindring: Product placement-type: Story connection (YouTube) 

PQ25.3_Den var en del af handlingen (YouTube) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Den var en del af handlingen                                 12 21,1 100,0 100,0 

Missing System 45 78,9   

Total 57 100,0   

 

4.135. Proposal: Erindring: Product placement-type: Ved ikke (YouTube) 

PQ25.4_Ved ikke (YouTube) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ved ikke                                                     9 15,8 100,0 100,0 

Missing System 48 84,2   

Total 57 100,0   

 

4.136. Generel: Attitude: Product placement: Positiv ting 

GQ18.1_En positiv ting 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                6 5,9 6,8 6,8 

2                                                            15 14,9 17,0 23,9 

3                                                            13 12,9 14,8 38,6 

4                                                            29 28,7 33,0 71,6 

5                                                            13 12,9 14,8 86,4 

6                                                            8 7,9 9,1 95,5 

7 Meget enig                                                 4 4,0 4,5 100,0 

Total 88 87,1 100,0  

Missing Ved ikke                                                     13 12,9   

Total 101 100,0   

 

4.137. Generel: Attitude: Product placement: Naturlig ting 

GQ18.2_En naturlig ting 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                6 5,9 6,1 6,1 

2                                                            7 6,9 7,1 13,1 

3                                                            11 10,9 11,1 24,2 

4                                                            30 29,7 30,3 54,5 

5                                                            18 17,8 18,2 72,7 

6                                                            16 15,8 16,2 88,9 

7 Meget enig                                                 11 10,9 11,1 100,0 

Total 99 98,0 100,0  

Missing Ved ikke                                                     2 2,0   

Total 101 100,0   
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4.138. Generel: Attitude: Product placement: Forstyrrende 

GQ18.3_Forstyrrende for filmens handling 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                17 16,8 17,3 17,3 

2                                                            26 25,7 26,5 43,9 

3                                                            19 18,8 19,4 63,3 

4                                                            16 15,8 16,3 79,6 

5                                                            9 8,9 9,2 88,8 

6                                                            3 3,0 3,1 91,8 

7 Meget enig                                                 8 7,9 8,2 100,0 

Total 98 97,0 100,0  

Missing Ved ikke                                                     3 3,0   

Total 101 100,0   

 

4.139. Generel: Attitude: Product placement: Ødelæggende faktor 

GQ18.4_En ødelæggende faktor for det kunstneriske produkt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                16 15,8 16,7 16,7 

2                                                            21 20,8 21,9 38,5 

3                                                            19 18,8 19,8 58,3 

4                                                            17 16,8 17,7 76,0 

5                                                            10 9,9 10,4 86,5 

6                                                            2 2,0 2,1 88,5 

7 Meget enig                                                 11 10,9 11,5 100,0 

Total 96 95,0 100,0  

Missing Ved ikke                                                     5 5,0   

Total 101 100,0   

 

4.140. Generel: Attitude: Product placement: Skjult reklame 

GQ18.5_Skjult reklame 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2                                                            2 2,0 2,0 2,0 

3                                                            2 2,0 2,0 4,0 

4                                                            11 10,9 11,1 15,2 

5                                                            6 5,9 6,1 21,2 

6                                                            24 23,8 24,2 45,5 

7 Meget enig                                                 54 53,5 54,5 100,0 

Total 99 98,0 100,0  

Missing Ved ikke                                                     2 2,0   

Total 101 100,0   
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4.141. Generel: Attitude: Product placement: Unfair markedsføring 

GQ18.7_Unfair markedsføring af virksomhederne og deres produkter 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                26 25,7 28,0 28,0 

2                                                            28 27,7 30,1 58,1 

3                                                            14 13,9 15,1 73,1 

4                                                            13 12,9 14,0 87,1 

5                                                            6 5,9 6,5 93,5 

6                                                            3 3,0 3,2 96,8 

7 Meget enig                                                 3 3,0 3,2 100,0 

Total 93 92,1 100,0  

Missing Ved ikke                                                     8 7,9   

Total 101 100,0   

 

4.142. National: Attitude: Product placement: Naturligt (Mercedes) 

NQ26.1_Virkede naturligt (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                1 1,8 2,0 2,0 

2                                                            1 1,8 2,0 4,1 

3                                                            4 7,1 8,2 12,2 

4                                                            8 14,3 16,3 28,6 

5                                                            7 12,5 14,3 42,9 

6                                                            10 17,9 20,4 63,3 

7 Meget enig                                                 18 32,1 36,7 100,0 

Total 49 87,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     7 12,5   

Total 56 100,0   

 

4.143. National: Attitude: Product placement: Troværdigt (Mercedes) 

NQ26.2_Virkede troværdigt (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                2 3,6 4,1 4,1 

3                                                            8 14,3 16,3 20,4 

4                                                            7 12,5 14,3 34,7 

5                                                            6 10,7 12,2 46,9 

6                                                            12 21,4 24,5 71,4 

7 Meget enig                                                 14 25,0 28,6 100,0 

Total 49 87,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     7 12,5   

Total 56 100,0   
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4.144. National: Attitude: Product placement: Diskret (Mercedes) 

NQ26.3_Optrådte diskret (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                24 42,9 49,0 49,0 

2                                                            8 14,3 16,3 65,3 

3                                                            7 12,5 14,3 79,6 

4                                                            5 8,9 10,2 89,8 

5                                                            2 3,6 4,1 93,9 

7 Meget enig                                                 3 5,4 6,1 100,0 

Total 49 87,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     7 12,5   

Total 56 100,0   

 

4.145. National: Attitude: Product placement: Dominerende (Mercedes) 

NQ26.4_Var for dominerende (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                10 17,9 20,8 20,8 

2                                                            9 16,1 18,8 39,6 

3                                                            11 19,6 22,9 62,5 

4                                                            10 17,9 20,8 83,3 

5                                                            7 12,5 14,6 97,9 

6                                                            1 1,8 2,1 100,0 

Total 48 85,7 100,0  

Missing Ved ikke                                                     8 14,3   

Total 56 100,0   

 

4.146. National: Attitude: Product placement: Passede ikke (Mercedes) 

NQ26.5_Passede ikke ind i handlingen (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                26 46,4 54,2 54,2 

2                                                            11 19,6 22,9 77,1 

3                                                            4 7,1 8,3 85,4 

4                                                            3 5,4 6,3 91,7 

5                                                            2 3,6 4,2 95,8 

7 Meget enig                                                 2 3,6 4,2 100,0 

Total 48 85,7 100,0  

Missing Ved ikke                                                     8 14,3   

Total 56 100,0   
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4.147. National: Attitude: Product placement: Irriterende (Mercedes) 

NQ26.6_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Mercedes) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                30 53,6 62,5 62,5 

2                                                            11 19,6 22,9 85,4 

3                                                            3 5,4 6,3 91,7 

4                                                            3 5,4 6,3 97,9 

5                                                            1 1,8 2,1 100,0 

Total 48 85,7 100,0  

Missing Ved ikke                                                     8 14,3   

Total 56 100,0   

 

4.148. National: Attitude: Product placement: Naturligt (Range Rover) 

NQ27.1_Virkede naturligt (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                2 3,6 4,2 4,2 

2                                                            2 3,6 4,2 8,3 

3                                                            4 7,1 8,3 16,7 

4                                                            7 12,5 14,6 31,3 

5                                                            8 14,3 16,7 47,9 

6                                                            8 14,3 16,7 64,6 

7 Meget enig                                                 17 30,4 35,4 100,0 

Total 48 85,7 100,0  

Missing Ved ikke                                                     8 14,3   

Total 56 100,0   

 

4.149. National: Attitude: Product placement: Troværdigt (Range Rover) 

NQ27.2_Virkede troværdigt (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                2 3,6 4,2 4,2 

2                                                            2 3,6 4,2 8,3 

3                                                            4 7,1 8,3 16,7 

4                                                            9 16,1 18,8 35,4 

5                                                            7 12,5 14,6 50,0 

6                                                            7 12,5 14,6 64,6 

7 Meget enig                                                 17 30,4 35,4 100,0 

Total 48 85,7 100,0  

Missing Ved ikke                                                     8 14,3   

Total 56 100,0   
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4.150. National: Attitude: Product placement: Diskret (Range Rover) 

NQ27.3_Optrådte diskret (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                16 28,6 33,3 33,3 

2                                                            9 16,1 18,8 52,1 

3                                                            5 8,9 10,4 62,5 

4                                                            5 8,9 10,4 72,9 

5                                                            6 10,7 12,5 85,4 

6                                                            3 5,4 6,3 91,7 

7 Meget enig                                                 4 7,1 8,3 100,0 

Total 48 85,7 100,0  

Missing Ved ikke                                                     8 14,3   

Total 56 100,0   

 

4.151. National: Attitude: Product placement: Dominerende (Range Rover) 

NQ27.4_Var for dominerende (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                17 30,4 36,2 36,2 

2                                                            10 17,9 21,3 57,4 

3                                                            10 17,9 21,3 78,7 

4                                                            7 12,5 14,9 93,6 

5                                                            2 3,6 4,3 97,9 

7 Meget enig                                                 1 1,8 2,1 100,0 

Total 47 83,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     9 16,1   

Total 56 100,0   

 

4.152. National: Attitude: Product placement: Passede ikke (Range Rover) 

NQ27.5_Passede ikke ind i handlingen (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                22 39,3 46,8 46,8 

2                                                            13 23,2 27,7 74,5 

3                                                            5 8,9 10,6 85,1 

4                                                            3 5,4 6,4 91,5 

5                                                            2 3,6 4,3 95,7 

7 Meget enig                                                 2 3,6 4,3 100,0 

Total 47 83,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     9 16,1   

Total 56 100,0   
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4.153. National: Attitude: Product placement: Irriterende (Range Rover) 

NQ27.6_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Land Rover) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                28 50,0 59,6 59,6 

2                                                            9 16,1 19,1 78,7 

3                                                            7 12,5 14,9 93,6 

4                                                            3 5,4 6,4 100,0 

Total 47 83,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     9 16,1   

Total 56 100,0   

 

4.154. National: Attitude: Product placement: Naturligt (Fuller’s) 

NQ28.1_Virkede naturligt (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                4 7,1 12,1 12,1 

2                                                            1 1,8 3,0 15,2 

3                                                            6 10,7 18,2 33,3 

4                                                            4 7,1 12,1 45,5 

5                                                            3 5,4 9,1 54,5 

6                                                            7 12,5 21,2 75,8 

7 Meget enig                                                 8 14,3 24,2 100,0 

Total 33 58,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     23 41,1   

Total 56 100,0   

 

4.155. National: Attitude: Product placement: Troværdigt (Fuller’s) 

NQ28.2_Virkede troværdigt (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                4 7,1 12,1 12,1 

2                                                            6 10,7 18,2 30,3 

3                                                            4 7,1 12,1 42,4 

4                                                            2 3,6 6,1 48,5 

5                                                            3 5,4 9,1 57,6 

6                                                            7 12,5 21,2 78,8 

7 Meget enig                                                 7 12,5 21,2 100,0 

Total 33 58,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     23 41,1   

Total 56 100,0   
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4.156. National: Attitude: Product placement: Diskret (Fuller’s) 

NQ28.3_Optrådte diskret (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                9 16,1 27,3 27,3 

2                                                            5 8,9 15,2 42,4 

3                                                            6 10,7 18,2 60,6 

4                                                            1 1,8 3,0 63,6 

5                                                            4 7,1 12,1 75,8 

6                                                            2 3,6 6,1 81,8 

7 Meget enig                                                 6 10,7 18,2 100,0 

Total 33 58,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     23 41,1   

Total 56 100,0   

 

4.157. National: Attitude: Product placement: Dominerende (Fuller’s) 

NQ28.4_Var for dominerende (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                11 19,6 34,4 34,4 

2                                                            8 14,3 25,0 59,4 

3                                                            2 3,6 6,3 65,6 

4                                                            3 5,4 9,4 75,0 

5                                                            6 10,7 18,8 93,8 

6                                                            1 1,8 3,1 96,9 

7 Meget enig                                                 1 1,8 3,1 100,0 

Total 32 57,1 100,0  

Missing Ved ikke                                                     24 42,9   

Total 56 100,0   

 

4.158. National: Attitude: Product placement: Passede ikke (Fuller’s) 

NQ28.5_Passede ikke ind i handlingen (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                7 12,5 23,3 23,3 

2                                                            9 16,1 30,0 53,3 

3                                                            6 10,7 20,0 73,3 

4                                                            3 5,4 10,0 83,3 

6                                                            3 5,4 10,0 93,3 

7 Meget enig                                                 2 3,6 6,7 100,0 

Total 30 53,6 100,0  

Missing Ved ikke                                                     26 46,4   

Total 56 100,0   
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4.159. National: Attitude: Product placement: Irriterende (Fuller’s) 

NQ28.6_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Fuller's) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                12 21,4 38,7 38,7 

2                                                            8 14,3 25,8 64,5 

3                                                            3 5,4 9,7 74,2 

4                                                            6 10,7 19,4 93,5 

5                                                            1 1,8 3,2 96,8 

6                                                            1 1,8 3,2 100,0 

Total 31 55,4 100,0  

Missing Ved ikke                                                     25 44,6   

Total 56 100,0   

 

4.160. Proposal: Attitude: Product placement: Naturligt (Apple) 

PQ26.1_Virkede naturligt (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                4 7,0 10,8 10,8 

2                                                            1 1,8 2,7 13,5 

3                                                            1 1,8 2,7 16,2 

5                                                            4 7,0 10,8 27,0 

6                                                            6 10,5 16,2 43,2 

7 Meget enig                                                 21 36,8 56,8 100,0 

Total 37 64,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     20 35,1   

Total 57 100,0   

 

4.161. Proposal: Attitude: Product placement: Troværdigt (Apple) 

PQ26.2_Virkede troværdigt (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                2 3,5 5,6 5,6 

2                                                            3 5,3 8,3 13,9 

3                                                            1 1,8 2,8 16,7 

5                                                            3 5,3 8,3 25,0 

6                                                            8 14,0 22,2 47,2 

7 Meget enig                                                 19 33,3 52,8 100,0 

Total 36 63,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     21 36,8   

Total 57 100,0   
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4.162. Proposal: Attitude: Product placement: Diskret (Apple) 

PQ26.3_Optrådte diskret (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                6 10,5 15,8 15,8 

2                                                            4 7,0 10,5 26,3 

4                                                            2 3,5 5,3 31,6 

5                                                            7 12,3 18,4 50,0 

6                                                            7 12,3 18,4 68,4 

7 Meget enig                                                 12 21,1 31,6 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Missing Ved ikke                                                     19 33,3   

Total 57 100,0   

 

4.163. Proposal: Attitude: Product placement: Dominerende (Apple) 

PQ26.4_Var for dominerende (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                11 19,3 28,9 28,9 

2                                                            9 15,8 23,7 52,6 

3                                                            9 15,8 23,7 76,3 

4                                                            3 5,3 7,9 84,2 

5                                                            2 3,5 5,3 89,5 

6                                                            2 3,5 5,3 94,7 

7 Meget enig                                                 2 3,5 5,3 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Missing Ved ikke                                                     19 33,3   

Total 57 100,0   

 

4.164. Proposal: Attitude: Product placement: Passede ikke (Apple) 

PQ26.5_Passede ikke ind i handlingen (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                23 40,4 62,2 62,2 

2                                                            8 14,0 21,6 83,8 

3                                                            3 5,3 8,1 91,9 

5                                                            1 1,8 2,7 94,6 

6                                                            1 1,8 2,7 97,3 

7 Meget enig                                                 1 1,8 2,7 100,0 

Total 37 64,9 100,0  

Missing Ved ikke                                                     20 35,1   

Total 57 100,0   
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4.165. Proposal: Attitude: Product placement: Irriterende (Apple) 

PQ26.6_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Apple) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                22 38,6 57,9 57,9 

2                                                            6 10,5 15,8 73,7 

3                                                            4 7,0 10,5 84,2 

4                                                            3 5,3 7,9 92,1 

5                                                            1 1,8 2,6 94,7 

7 Meget enig                                                 2 3,5 5,3 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Missing Ved ikke                                                     19 33,3   

Total 57 100,0   

 

4.166. Proposal: Attitude: Product placement: Naturligt (Starbucks) 

PQ27.1_Virkede naturligt (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                1 1,8 2,0 2,0 

2                                                            1 1,8 2,0 3,9 

3                                                            2 3,5 3,9 7,8 

4                                                            6 10,5 11,8 19,6 

5                                                            8 14,0 15,7 35,3 

6                                                            7 12,3 13,7 49,0 

7 Meget enig                                                 26 45,6 51,0 100,0 

Total 51 89,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     6 10,5   

Total 57 100,0   

 

4.167. Proposal: Attitude: Product placement: Troværdigt (Starbucks) 

PQ27.2_Virkede troværdigt (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                3 5,3 5,9 5,9 

3                                                            2 3,5 3,9 9,8 

4                                                            4 7,0 7,8 17,6 

5                                                            12 21,1 23,5 41,2 

6                                                            9 15,8 17,6 58,8 

7 Meget enig                                                 21 36,8 41,2 100,0 

Total 51 89,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     6 10,5   

Total 57 100,0   
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4.168. Proposal: Attitude: Product placement: Diskret (Starbucks) 

PQ27.3_Optrådte diskret (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                8 14,0 15,7 15,7 

2                                                            8 14,0 15,7 31,4 

3                                                            8 14,0 15,7 47,1 

4                                                            6 10,5 11,8 58,8 

5                                                            6 10,5 11,8 70,6 

6                                                            6 10,5 11,8 82,4 

7 Meget enig                                                 9 15,8 17,6 100,0 

Total 51 89,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     6 10,5   

Total 57 100,0   

 

4.169. Proposal: Attitude: Product placement: Dominerende (Starbucks) 

PQ27.4_Var for dominerende (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                19 33,3 37,3 37,3 

2                                                            8 14,0 15,7 52,9 

3                                                            7 12,3 13,7 66,7 

4                                                            6 10,5 11,8 78,4 

5                                                            6 10,5 11,8 90,2 

6                                                            4 7,0 7,8 98,0 

7 Meget enig                                                 1 1,8 2,0 100,0 

Total 51 89,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     6 10,5   

Total 57 100,0   

 

4.170. Proposal: Attitude: Product placement: Passede ikke (Starbucks) 

PQ27.5_Passede ikke ind i handlingen (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                21 36,8 41,2 41,2 

2                                                            10 17,5 19,6 60,8 

3                                                            4 7,0 7,8 68,6 

4                                                            10 17,5 19,6 88,2 

5                                                            2 3,5 3,9 92,2 

7 Meget enig                                                 4 7,0 7,8 100,0 

Total 51 89,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     6 10,5   

Total 57 100,0   
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4.171. Proposal: Attitude: Product placement: Irriterende (Starbucks) 

PQ27.6_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Starbucks) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                26 45,6 51,0 51,0 

2                                                            8 14,0 15,7 66,7 

3                                                            9 15,8 17,6 84,3 

4                                                            4 7,0 7,8 92,2 

5                                                            2 3,5 3,9 96,1 

6                                                            1 1,8 2,0 98,0 

7 Meget enig                                                 1 1,8 2,0 100,0 

Total 51 89,5 100,0  

Missing Ved ikke                                                     6 10,5   

Total 57 100,0   

 

4.172. Proposal: Attitude: Product placement: Naturligt (YouTube) 

PQ28.1_Virkede naturligt (YouTube) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                2 3,5 4,5 4,5 

2                                                            1 1,8 2,3 6,8 

3                                                            3 5,3 6,8 13,6 

4                                                            5 8,8 11,4 25,0 

5                                                            5 8,8 11,4 36,4 

6                                                            8 14,0 18,2 54,5 

7 Meget enig                                                 20 35,1 45,5 100,0 

Total 44 77,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     13 22,8   

Total 57 100,0   

 

4.173. Proposal: Attitude: Product placement: Troværdigt (YouTube) 

PQ28.2_Virkede troværdigt (YouTube) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                2 3,5 4,7 4,7 

2                                                            2 3,5 4,7 9,3 

3                                                            3 5,3 7,0 16,3 

4                                                            5 8,8 11,6 27,9 

5                                                            5 8,8 11,6 39,5 

6                                                            6 10,5 14,0 53,5 

7 Meget enig                                                 20 35,1 46,5 100,0 

Total 43 75,4 100,0  

Missing Ved ikke                                                     14 24,6   

Total 57 100,0   
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4.174. Proposal: Attitude: Product placement: Diskret (YouTube) 

PQ28.3_Optrådte diskret (YouTube) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                7 12,3 15,9 15,9 

2                                                            6 10,5 13,6 29,5 

3                                                            5 8,8 11,4 40,9 

4                                                            4 7,0 9,1 50,0 

5                                                            3 5,3 6,8 56,8 

6                                                            7 12,3 15,9 72,7 

7 Meget enig                                                 12 21,1 27,3 100,0 

Total 44 77,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     13 22,8   

Total 57 100,0   

 

4.175. Proposal: Attitude: Product placement: Dominerende (YouTube) 

PQ28.4_Var for dominerende (YouTube) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                21 36,8 47,7 47,7 

2                                                            8 14,0 18,2 65,9 

3                                                            5 8,8 11,4 77,3 

4                                                            7 12,3 15,9 93,2 

5                                                            1 1,8 2,3 95,5 

6                                                            2 3,5 4,5 100,0 

Total 44 77,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     13 22,8   

Total 57 100,0   

 

4.176. Proposal: Attitude: Product placement: Passede ikke (YouTube) 

PQ28.5_Passede ikke ind i handlingen (YouTube) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                22 38,6 50,0 50,0 

2                                                            6 10,5 13,6 63,6 

3                                                            4 7,0 9,1 72,7 

4                                                            6 10,5 13,6 86,4 

5                                                            2 3,5 4,5 90,9 

6                                                            4 7,0 9,1 100,0 

Total 44 77,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     13 22,8   

Total 57 100,0   
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4.177. Proposal: Attitude: Product placement: Irriterende (YouTube) 

PQ28.6_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (YouTube) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                26 45,6 59,1 59,1 

2                                                            10 17,5 22,7 81,8 

3                                                            4 7,0 9,1 90,9 

4                                                            2 3,5 4,5 95,5 

5                                                            1 1,8 2,3 97,7 

6                                                            1 1,8 2,3 100,0 

Total 44 77,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     13 22,8   

Total 57 100,0   

 

4.178. Generel: Attitude: Lovgivning: Forbyde betaling for product placement 

GQ21.3_At betaling for produktplaceringer bør forbydes helt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                31 30,7 36,9 36,9 

2                                                            19 18,8 22,6 59,5 

3                                                            13 12,9 15,5 75,0 

4                                                            13 12,9 15,5 90,5 

5                                                            3 3,0 3,6 94,0 

6                                                            2 2,0 2,4 96,4 

7 Meget enig                                                 3 3,0 3,6 100,0 

Total 84 83,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     17 16,8   

Total 101 100,0   

 

4.179. Generel: Attitude: Lovgivning: Markering af product placement 

GQ21.4_At markering af produktplaceringers medvirken før og efter filmen er et godt tiltag 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 Meget uenig                                                7 6,9 8,5 8,5 

2                                                            9 8,9 11,0 19,5 

3                                                            4 4,0 4,9 24,4 

4                                                            27 26,7 32,9 57,3 

5                                                            14 13,9 17,1 74,4 

6                                                            10 9,9 12,2 86,6 

7 Meget enig                                                 11 10,9 13,4 100,0 

Total 82 81,2 100,0  

Missing Ved ikke                                                     19 18,8   

Total 101 100,0   
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Bilag 5. Krydstabeller 

5.1. National: Erindring af et produkt kontra set filmen før (Mercedes) 

Crosstab 

 

NQ6_Har du set filmen "National Treasure 2: Book of 

Secrets" før? 

Total Ja.                                                          Nej.                                                         

NQ12.8_Mercedes    Count 26 17 43 

% within NQ12.8_Mercedes 60,5% 39,5% 100,0% 

% within NQ6_Har du set filmen "National 

Treasure 2: Book of Secrets" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 60,5% 39,5% 100,0% 

Total Count 26 17 43 

% within NQ12.8_Mercedes 60,5% 39,5% 100,0% 

% within NQ6_Har du set filmen "National 

Treasure 2: Book of Secrets" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 60,5% 39,5% 100,0% 

 

5.2. National: Erindring af et produkt kontra set filmen før (Range Rover) 

Crosstab 

 

NQ6_Har du set filmen "National Treasure 2: Book of 

Secrets" før? 

Total Ja.                                                          Nej.                                                         

NQ12.3_Land Rover Count 24 17 41 

% within NQ12.3_Land Rover 58,5% 41,5% 100,0% 

% within NQ6_Har du set filmen "National 

Treasure 2: Book of Secrets" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,5% 41,5% 100,0% 

Total Count 24 17 41 

% within NQ12.3_Land Rover 58,5% 41,5% 100,0% 

% within NQ6_Har du set filmen "National 

Treasure 2: Book of Secrets" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 58,5% 41,5% 100,0% 

 

5.3. National: Erindring af et produkt kontra set filmen før (Fuller’s) 

Crosstab 

 

NQ6_Har du set filmen "National Treasure 2: Book of 

Secrets" før? 

Total Ja.                                                          Nej.                                                         

NQ12.10_Fuller's 

London Pride             

Count 13 13 26 

% within NQ12.10_Fuller's London Pride 50,0% 50,0% 100,0% 

% within NQ6_Har du set filmen "National 

Treasure 2: Book of Secrets" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Count 13 13 26 

% within NQ12.10_Fuller's London Pride 50,0% 50,0% 100,0% 

% within NQ6_Har du set filmen "National 

Treasure 2: Book of Secrets" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 
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5.4. Proposal: Erindring af et produkt kontra set filmen før (Apple) 

Crosstab 

 
PQ6_Har du set filmen "The Proposal" før? 

Total Ja.                                                          Nej.                                                         

PQ13.8_Apple Count 15 16 31 

% within PQ13.8_Apple 48,4% 51,6% 100,0% 

% within PQ6_Har du set filmen "The 

Proposal" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 48,4% 51,6% 100,0% 

Total Count 15 16 31 

% within PQ13.8_Apple 48,4% 51,6% 100,0% 

% within PQ6_Har du set filmen "The 

Proposal" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 48,4% 51,6% 100,0% 

 

5.5. Proposal: Erindring af et produkt kontra set filmen før (Starbucks) 

Crosstab 

 
PQ6_Har du set filmen "The Proposal" før? 

Total Ja.                                                          Nej.                                                         

PQ13.4_Starbucks  Count 21 23 44 

% within PQ13.4_Starbucks 47,7% 52,3% 100,0% 

% within PQ6_Har du set filmen "The 

Proposal" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,7% 52,3% 100,0% 

Total Count 21 23 44 

% within PQ13.4_Starbucks 47,7% 52,3% 100,0% 

% within PQ6_Har du set filmen "The 

Proposal" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 47,7% 52,3% 100,0% 

 

5.6. Proposal: Erindring af et produkt kontra set filmen før (YouTube) 

Crosstab 

 
PQ6_Har du set filmen "The Proposal" før? 

Total Ja.                                                          Nej.                                                         

PQ13.12_YouTube  Count 20 19 39 

% within PQ13.12_YouTube 51,3% 48,7% 100,0% 

% within PQ6_Har du set filmen 

"The Proposal" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 51,3% 48,7% 100,0% 

Total Count 20 19 39 

% within PQ13.12_YouTube 51,3% 48,7% 100,0% 

% within PQ6_Har du set filmen 

"The Proposal" før? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 51,3% 48,7% 100,0% 
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5.7. National: Erindring af produkt kontra forhåndskendskab (Mercedes) 

Crosstab 

 

NQ17_Hvilket kendskab havde du til Mercedes inden filmklippet? 

Total 

Har hørt 

om det                                              Har set det                                                  

Kender 

nogen, der 

har prøvet 

det                             

Har afprøvet 

det én eller 

flere gange                        

Det er mit 

foretrukne 

mærke                                  

NQ12.8_Dum

my_Mercedes 

Nej: Mercedes Count 1 6 5 1 0 13 

% within 

NQ12.8_Dummy

_Mercedes 

7,7% 46,2% 38,5% 7,7% ,0% 100,0% 

% within 

NQ17_Hvilket 

kendskab havde 

du til Mercedes 

inden 

filmklippet? 

50,0% 37,5% 23,8% 7,1% ,0% 23,2% 

% of Total 1,8% 10,7% 8,9% 1,8% ,0% 23,2% 

Ja: Mercedes Count 1 10 16 13 3 43 

% within 

NQ12.8_Dummy

_Mercedes 

2,3% 23,3% 37,2% 30,2% 7,0% 100,0% 

% within 

NQ17_Hvilket 

kendskab havde 

du til Mercedes 

inden 

filmklippet? 

50,0% 62,5% 76,2% 92,9% 100,0% 76,8% 

% of Total 1,8% 17,9% 28,6% 23,2% 5,4% 76,8% 

Total Count 2 16 21 14 3 56 

% within 

NQ12.8_Dummy

_Mercedes 

3,6% 28,6% 37,5% 25,0% 5,4% 100,0% 

% within 

NQ17_Hvilket 

kendskab havde 

du til Mercedes 

inden 

filmklippet? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,6% 28,6% 37,5% 25,0% 5,4% 100,0% 
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5.8. National: Erindring af produkt kontra forhåndskendskab (Range Rover) 

Crosstab 

 

NQ18_Hvilket kendskab havde du til Land Rover inden filmklippet? 

Total 

Kender det 

ikke                                              

Har hørt 

om det                                              Har set det                                                  

Kender nogen, 

der har prøvet 

det                             

Har afprøvet 

det én eller 

flere gange                        

NQ12.3_Dum

my_Land Rover 

Nej: Land 

Rover 

Count 1 3 5 4 2 15 

% within 

NQ12.3_Dummy

_Land Rover 

6,7% 20,0% 33,3% 26,7% 13,3% 100,0% 

% within 

NQ18_Hvilket 

kendskab havde 

du til Land Rover 

inden 

filmklippet? 

50,0% 50,0% 21,7% 20,0% 40,0% 26,8% 

% of Total 1,8% 5,4% 8,9% 7,1% 3,6% 26,8% 

Ja: Land Rover Count 1 3 18 16 3 41 

% within 

NQ12.3_Dummy

_Land Rover 

2,4% 7,3% 43,9% 39,0% 7,3% 100,0% 

% within 

NQ18_Hvilket 

kendskab havde 

du til Land Rover 

inden 

filmklippet? 

50,0% 50,0% 78,3% 80,0% 60,0% 73,2% 

% of Total 1,8% 5,4% 32,1% 28,6% 5,4% 73,2% 

Total Count 2 6 23 20 5 56 

% within 

NQ12.3_Dummy

_Land Rover 

3,6% 10,7% 41,1% 35,7% 8,9% 100,0% 

% within 

NQ18_Hvilket 

kendskab havde 

du til Land Rover 

inden 

filmklippet? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,6% 10,7% 41,1% 35,7% 8,9% 100,0% 
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5.9. National: Erindring af produkt kontra forhåndskendskab (Fuller’s) 

Crosstab 

 

NQ19_ Hvilket kendskab havde du til Fuller's London Pride øl inden 

filmklippet? 

Total Kender det ikke                                              Har hørt om det                                              Har set det                                                  

Har afprøvet det én 

eller flere gange                        

NQ12.10_Dum

my_Fuller's 

London Pride 

Nej: Fuller's 

London Pride 

Count 26 2 1 1 30 

% within 

NQ12.10_Dumm

y_Fuller's London 

Pride 

86,7% 6,7% 3,3% 3,3% 100,0% 

% within NQ19_ 

Hvilket kendskab 

havde du til 

Fuller's London 

Pride øl inden 

filmklippet? 

63,4% 22,2% 33,3% 33,3% 53,6% 

% of Total 46,4% 3,6% 1,8% 1,8% 53,6% 

Ja: Fuller's 

London Pride 

Count 15 7 2 2 26 

% within 

NQ12.10_Dumm

y_Fuller's London 

Pride 

57,7% 26,9% 7,7% 7,7% 100,0% 

% within NQ19_ 

Hvilket kendskab 

havde du til 

Fuller's London 

Pride øl inden 

filmklippet? 

36,6% 77,8% 66,7% 66,7% 46,4% 

% of Total 26,8% 12,5% 3,6% 3,6% 46,4% 

Total Count 41 9 3 3 56 

% within 

NQ12.10_Dumm

y_Fuller's London 

Pride 

73,2% 16,1% 5,4% 5,4% 100,0% 

% within NQ19_ 

Hvilket kendskab 

havde du til 

Fuller's London 

Pride øl inden 

filmklippet? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 73,2% 16,1% 5,4% 5,4% 100,0% 
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5.10. Proposal: Erindring af produkt kontra forhåndskendskab (Apple) 

Crosstab 

 

PQ18_Hvilket kendskab havde du til Apple inden filmklippet? 

Total 

Kender 

det ikke                                              

Har hørt 

om det                                              

Har set 

det                                                  

Kender 

nogen, der 

har prøvet 

det                             

Har 

afprøvet 

det én 

eller flere 

gange                        

Køber det 

ofte                                               

Det er mit 

foretrukne 

mærke                                  

PQ13.8_Dumm

y_Apple 

Nej: Apple Count 1 2 1 5 13 2 2 26 

% within 

PQ13.8_Dummy

_Apple 

3,8% 7,7% 3,8% 19,2% 50,0% 7,7% 7,7% 100,0% 

% within 

PQ18_Hvilket 

kendskab havde 

du til Apple 

inden 

filmklippet? 

100,0% 66,7% 100,0% 71,4% 44,8% 25,0% 25,0% 45,6% 

% of Total 1,8% 3,5% 1,8% 8,8% 22,8% 3,5% 3,5% 45,6% 

Ja: Apple Count 0 1 0 2 16 6 6 31 

% within 

PQ13.8_Dummy

_Apple 

,0% 3,2% ,0% 6,5% 51,6% 19,4% 19,4% 100,0% 

% within 

PQ18_Hvilket 

kendskab havde 

du til Apple 

inden 

filmklippet? 

,0% 33,3% ,0% 28,6% 55,2% 75,0% 75,0% 54,4% 

% of Total ,0% 1,8% ,0% 3,5% 28,1% 10,5% 10,5% 54,4% 

Total Count 1 3 1 7 29 8 8 57 

% within 

PQ13.8_Dummy

_Apple 

1,8% 5,3% 1,8% 12,3% 50,9% 14,0% 14,0% 100,0% 

% within 

PQ18_Hvilket 

kendskab havde 

du til Apple 

inden 

filmklippet? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,8% 5,3% 1,8% 12,3% 50,9% 14,0% 14,0% 100,0% 
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5.11. Proposal: Erindring af produkt kontra forhåndskendskab (Starbucks) 

Crosstab 

 

PQ19_Hvilket kendskab havde du til Starbucks inden filmklippet? 

Total 

Kender 

det ikke                                              

Har hørt 

om det                                              

Har set 

det                                                  

Kender 

nogen, der 

har prøvet 

det                             

Har 

afprøvet 

det én 

eller flere 

gange                        

Køber det 

ofte                                               

Det er mit 

foretrukne 

mærke                                  

PQ13.4_Dumm

y_Starbucks 

Nej: 

Starbucks 

Count 5 0 0 2 6 0 0 13 

% within 

PQ13.4_Dummy_

Starbucks 

38,5% ,0% ,0% 15,4% 46,2% ,0% ,0% 100,0% 

% within 

PQ19_Hvilket 

kendskab havde 

du til Starbucks 

inden 

filmklippet? 

83,3% ,0% ,0% 22,2% 18,2% ,0% ,0% 22,8% 

% of Total 8,8% ,0% ,0% 3,5% 10,5% ,0% ,0% 22,8% 

Ja: 

Starbucks 

Count 1 2 2 7 27 4 1 44 

% within 

PQ13.4_Dummy_

Starbucks 

2,3% 4,5% 4,5% 15,9% 61,4% 9,1% 2,3% 100,0% 

% within 

PQ19_Hvilket 

kendskab havde 

du til Starbucks 

inden 

filmklippet? 

16,7% 100,0% 100,0% 77,8% 81,8% 100,0% 100,0% 77,2% 

% of Total 1,8% 3,5% 3,5% 12,3% 47,4% 7,0% 1,8% 77,2% 

Total Count 6 2 2 9 33 4 1 57 

% within 

PQ13.4_Dummy_

Starbucks 

10,5% 3,5% 3,5% 15,8% 57,9% 7,0% 1,8% 100,0% 

% within 

PQ19_Hvilket 

kendskab havde 

du til Starbucks 

inden 

filmklippet? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 10,5% 3,5% 3,5% 15,8% 57,9% 7,0% 1,8% 100,0% 
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5.12. Proposal: Erindring af produkt kontra forhåndskendskab (YouTube) 

Crosstab 

 

PQ20_Hvilket kendskab havde du til YouTube inden filmklippet? 

Total 

Kender 

det ikke                                              

Har set 

det                                                  

Kender 

nogen, 

der har 

prøvet 

det                             

Har 

afprøvet 

det én 

eller flere 

gange                        

Køber det 

ofte                                               

Det er mit 

foretrukne 

mærke                                  

PQ13.12_Dum

my_YouTube 

Nej: 

YouTube 

Count 2 2 0 7 4 3 18 

% within 

PQ13.12_Dummy

_YouTube 

11,1% 11,1% ,0% 38,9% 22,2% 16,7% 100,0% 

% within 

PQ20_Hvilket 

kendskab havde 

du til YouTube 

inden 

filmklippet? 

100,0% 100,0% ,0% 26,9% 26,7% 27,3% 31,6% 

% of Total 3,5% 3,5% ,0% 12,3% 7,0% 5,3% 31,6% 

Ja: 

YouTube 

Count 0 0 1 19 11 8 39 

% within 

PQ13.12_Dummy

_YouTube 

,0% ,0% 2,6% 48,7% 28,2% 20,5% 100,0% 

% within 

PQ20_Hvilket 

kendskab havde 

du til YouTube 

inden 

filmklippet? 

,0% ,0% 100,0% 73,1% 73,3% 72,7% 68,4% 

% of Total ,0% ,0% 1,8% 33,3% 19,3% 14,0% 68,4% 

Total Count 2 2 1 26 15 11 57 

% within 

PQ13.12_Dummy

_YouTube 

3,5% 3,5% 1,8% 45,6% 26,3% 19,3% 100,0% 

% within 

PQ20_Hvilket 

kendskab havde 

du til YouTube 

inden 

filmklippet? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,5% 3,5% 1,8% 45,6% 26,3% 19,3% 100,0% 
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5.13. Generel: Lovgivning: Lempe/skærpe regler 

GQ21.2_At reglerne bør lempes endnu mere * GQ21.1_At reglerne bør skærpes Crosstabulation 

 
GQ21.1_At reglerne bør skærpes 

Total 1 Meget uenig                                                2                                                            3                                                            4                                                            5                                                            7 Meget enig                                                 

GQ21.2_At 

reglerne bør 

lempes endnu 

mere 

1 Meget 

uenig                                                

Count 4 4 1 1 0 1 11 

% within GQ21.2_At reglerne 

bør lempes endnu mere 

36,4% 36,4% 9,1% 9,1% ,0% 9,1% 100,0% 

% within GQ21.1_At reglerne 

bør skærpes 

25,0% 14,3% 7,7% 5,0% ,0% 100,0% 13,3% 

% of Total 4,8% 4,8% 1,2% 1,2% ,0% 1,2% 13,3% 

2                                                            Count 2 13 0 4 0 0 19 

% within GQ21.2_At reglerne 

bør lempes endnu mere 

10,5% 68,4% ,0% 21,1% ,0% ,0% 100,0% 

% within GQ21.1_At reglerne 

bør skærpes 

12,5% 46,4% ,0% 20,0% ,0% ,0% 22,9% 

% of Total 2,4% 15,7% ,0% 4,8% ,0% ,0% 22,9% 

3                                                            Count 3 2 9 2 0 0 16 

% within GQ21.2_At reglerne 

bør lempes endnu mere 

18,8% 12,5% 56,3% 12,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within GQ21.1_At reglerne 

bør skærpes 

18,8% 7,1% 69,2% 10,0% ,0% ,0% 19,3% 

% of Total 3,6% 2,4% 10,8% 2,4% ,0% ,0% 19,3% 

4                                                            Count 2 5 3 12 1 0 23 

% within GQ21.2_At reglerne 

bør lempes endnu mere 

8,7% 21,7% 13,0% 52,2% 4,3% ,0% 100,0% 

% within GQ21.1_At reglerne 

bør skærpes 

12,5% 17,9% 23,1% 60,0% 20,0% ,0% 27,7% 

% of Total 2,4% 6,0% 3,6% 14,5% 1,2% ,0% 27,7% 

5                                                            Count 2 3 0 1 2 0 8 

% within GQ21.2_At reglerne 

bør lempes endnu mere 

25,0% 37,5% ,0% 12,5% 25,0% ,0% 100,0% 

% within GQ21.1_At reglerne 

bør skærpes 

12,5% 10,7% ,0% 5,0% 40,0% ,0% 9,6% 

% of Total 2,4% 3,6% ,0% 1,2% 2,4% ,0% 9,6% 

6                                                            Count 1 1 0 0 0 0 2 

% within GQ21.2_At reglerne 

bør lempes endnu mere 

50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within GQ21.1_At reglerne 

bør skærpes 

6,3% 3,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,4% 

% of Total 1,2% 1,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,4% 

7 Meget 

enig                                                 

Count 2 0 0 0 2 0 4 

% within GQ21.2_At reglerne 

bør lempes endnu mere 

50,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% within GQ21.1_At reglerne 

bør skærpes 

12,5% ,0% ,0% ,0% 40,0% ,0% 4,8% 

% of Total 2,4% ,0% ,0% ,0% 2,4% ,0% 4,8% 

Total Count 16 28 13 20 5 1 83 

% within GQ21.2_At reglerne 

bør lempes endnu mere 

19,3% 33,7% 15,7% 24,1% 6,0% 1,2% 100,0% 

% within GQ21.1_At reglerne 

bør skærpes 

100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 

% of Total 19,3% 33,7% 15,7% 24,1% 6,0% 1,2% 100,0% 
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5.14. National/Proposal/Generel: Chi-square-værdier 

Mercedes, bilag 5.7. 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,577a 4 ,233 

Likelihood Ratio 6,487 4 ,166 

Linear-by-Linear Association 5,034 1 ,025 

N of Valid Cases 56   

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

 

Range Rover, bilag 5.8. 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,412a 4 ,491 

Likelihood Ratio 3,163 4 ,531 

Linear-by-Linear Association ,594 1 ,441 

N of Valid Cases 56   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,54. 

 

Fuller’s, bilag 5.9. 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,141a 3 ,105 

Likelihood Ratio 6,323 3 ,097 

Linear-by-Linear Association 2,947 1 ,086 

N of Valid Cases 56   

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,39. 

 

Apple, bilag 5.10. 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,549a 6 ,273 

Likelihood Ratio 8,498 6 ,204 

Linear-by-Linear Association 5,983 1 ,014 

N of Valid Cases 57   

a. 12 cells (85,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

 

Starbucks, bilag 5.11. 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,547a 6 ,016 

Likelihood Ratio 14,976 6 ,020 

Linear-by-Linear Association 8,926 1 ,003 

N of Valid Cases 57   

a. 11 cells (78,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 
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YouTube, bilag 5.12. 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,651a 5 ,086 

Likelihood Ratio 10,519 5 ,062 

Linear-by-Linear Association 4,641 1 ,031 

N of Valid Cases 57   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,32. 

 

Generel: Lempe/Skærpe, bilag 5.13. 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 79,270a 30 ,000 

Likelihood Ratio 68,055 30 ,000 

Linear-by-Linear Association 1,918 1 ,166 

N of Valid Cases 83   

a. 38 cells (90,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02. 

 

5.15. National/Proposal/Generel: Cramer’s V 

Mercedes, bilag 5.7. 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,316   ,233 

Cramer's V ,316   ,233 

Interval by Interval Pearson's R ,303 ,096 2,332 ,023c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,314 ,112 2,433 ,018c 

N of Valid Cases 56    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Range Rover, bilag 5.8. 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,247   ,491 

Cramer's V ,247   ,491 

Interval by Interval Pearson's R ,104 ,151 ,768 ,446c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,094 ,147 ,696 ,490c 

N of Valid Cases 56    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Fuller’s, bilag 5.9. 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,331   ,105 

Cramer's V ,331   ,105 

Interval by Interval Pearson's R ,231 ,127 1,749 ,086c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,314 ,125 2,428 ,019c 

N of Valid Cases 56    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Apple, bilag 5.10. 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,364   ,273 

Cramer's V ,364   ,273 

Interval by Interval Pearson's R ,327 ,113 2,565 ,013c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,341 ,118 2,694 ,009c 

N of Valid Cases 57    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Starbucks, bilag 5.11. 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,522   ,016 

Cramer's V ,522   ,016 

Interval by Interval Pearson's R ,399 ,136 3,229 ,002c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,322 ,128 2,526 ,014c 

N of Valid Cases 57    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

YouTube, bilag 5.12. 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,411   ,086 

Cramer's V ,411   ,086 

Interval by Interval Pearson's R ,288 ,129 2,229 ,030c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,172 ,139 1,298 ,200c 

N of Valid Cases 57    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Generel: Lempe/Skærpe, bilag 5.13. 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,977 ,000 

Cramer's V ,437 ,000 

N of Valid Cases 83  

 

 

Bilag 6. Reliabilitetsanalyse 

6.1. Generel: Crohnbach’s Alpha-værdier 

Attitude: Product placement 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,852 ,853 13 

 

Attitude: Lovgivning 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,776 ,773 12 

 

6.2. National: Crohnbach’s Alpha-værdier 

Attitude: Product placement 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,842 ,849 18 

 

Attitude: Produkt & Brand 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,806 ,821 16 

 

Beslutningsproces 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,867 ,904 14 

 
Involvering 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,681 ,711 12 
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6.3. Proposal: Crohnbach’s Alpha-værdier 

Attitude: Product placement 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,888 ,895 18 

 

Attitude: Produkt & Brand 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,790 ,790 18 

 

Beslutningsproces 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,817 ,822 11 

 
Involvering 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,749 ,760 12 
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Bilag 7. Faktoranalyse 

7.1. Generel: KMO-værdier & Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,817 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 430,048 

df 120 

Sig. ,000 

 

7.2. National: KMO-værdier & Bartlett’s Test 

Attitude: Product placement (Mercedes) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,537 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 75,705 

df 10 

Sig. ,000 

 

Attitude: Product placement (Range Rover) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,552 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 92,881 

df 10 

Sig. ,000 

 
Attitude: Produkt & Brand (Mercedes) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,517 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 41,732 

df 6 

Sig. ,000 

 

Attitude: Produkt & Brand(Range Rover) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,543 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 43,260 

df 6 

Sig. ,000 

 
Beslutningsproces (Mercedes) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,707 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 110,213 

df 21 

Sig. ,000 
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Beslutningsproces(Range Rover) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,696 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 286,684 

df 36 

Sig. ,000 

 
Involvering (Mercedes) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,632 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 72,858 

df 10 

Sig. ,000 

 

Involvering(Range Rover) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,532 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 38,939 

df 6 

Sig. ,000 

 
Product placement-type (Mercedes) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,762 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 142,929 

df 10 

Sig. ,000 

 

Product placement-type (Range Rover) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,762 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 142,929 

df 10 

Sig. ,000 

 

7.3. Proposal: KMO-værdier & Bartlett’s Test 

Attitude: Product placement (Apple) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,749 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 194,178 

df 10 

Sig. ,000 

 
Attitude: Product placement (Starbucks) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,601 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 55,514 

df 3 

Sig. ,000 
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Attitude: Produkt & Brand (Apple) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,651 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 24,316 

df 10 

Sig. ,007 

 

Attitude: Produkt & Brand(Starbucks) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,582 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 13,179 

df 6 

Sig. ,040 

 
Beslutningsproces (Apple) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,660 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 130,118 

df 10 

Sig. ,000 

 
Beslutningsproces(Starbucks) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,582 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 130,523 

df 28 

Sig. ,000 

 

Involvering (Apple) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,500 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 69,048 

df 1 

Sig. ,000 

 

Involvering(Starbucks) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,564 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 74,594 

df 15 

Sig. ,000 

 

Product placement-type (Apple) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,627 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 175,371 

df 10 

Sig. ,000 
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7.4. Generel: Communalities 

Communalities 

 Initial Extraction 

GQ15_Jeg vil overveje at anbefale et produkt, som jeg har set i en film. 1,000 ,646 

GQ16_Jeg lægger oftest mærke til produkter/logoer, som jeg kender på forhånd. 1,000 ,783 

GQ17_Jeg lægger aldrig mærke til brands/produkter i film. 1,000 ,553 

GQ18.1_En positiv ting 1,000 ,529 

GQ18.2_En naturlig ting 1,000 ,716 

GQ19.1_De medvirker som en realistisk del af handlingen 1,000 ,826 

GQ19.2_De ikke er forstyrrende for handlingen 1,000 ,753 

GQ18.3_Recode_Forstyrrende for filmens handling 1,000 ,842 

GQ18.4_Recode_En ødelæggende faktor for det kunstneriske produkt 1,000 ,815 

GQ18.6_Recode_En invadering af mit privatliv 1,000 ,789 

GQ18.7_Recode_Unfair markedsføring af virksomhederne og deres produkter 1,000 ,802 

GQ20.1_Recode_Undgå anvendelse af produktplaceringer 1,000 ,683 

GQ20.3_Recode_Sløre eller dække logoer til 1,000 ,709 

GQ21.1_Recode_At reglerne bør skærpes 1,000 ,618 

GQ21.3_Recode_At betaling for produktplaceringer bør forbydes helt 1,000 ,764 

GQ19.3_Recode_Filmproducenterne ikke har modtaget penge for logoernes/produkternes medvirken 1,000 ,665 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

7.5. National: Communalities 

Attitude: Product placement (Mercedes) 
Communalities 

 Initial Extraction 

NQ26.1_Virkede naturligt (Mercedes) 1,000 ,880 

NQ26.2_Virkede troværdigt (Mercedes) 1,000 ,842 

NQ26.4_Recode_Var for dominerende (Mercedes) 1,000 ,673 

NQ26.5_Recode_Passede ikke ind i handlingen (Mercedes) 1,000 ,527 

NQ26.6_Recode_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Mercedes) 1,000 ,811 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Attitude: Product placement (Range Rover) 

Communalities 

 Initial Extraction 

NQ27.1_Virkede naturligt (Land Rover) 1,000 ,920 

NQ27.2_Virkede troværdigt (Land Rover) 1,000 ,917 

NQ27.4_Recode_Var for dominerende (Land Rover) 1,000 ,600 

NQ27.5_Recode_Passede ikke ind i handlingen (Land Rover) 1,000 ,586 

NQ27.6_Recode_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Land Rover) 1,000 ,793 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Attitude: Produkt & Brand (Mercedes) 
Communalities 

 Initial Extraction 

NQ20.3_Mercedes blevet mere uinteressant 1,000 ,767 

NQ20.2_Recode_Mercedes blevet mere interessant 1,000 ,735 

NQ29.1_Recode_Det er eksklusivt (Mercedes) 1,000 ,825 

NQ29.3_Recode_Det er dyrt (Mercedes) 1,000 ,836 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Attitude: Produkt & Brand(Range Rover) 
Communalities 

 Initial Extraction 

NQ21.2_Land Rover blevet mere interessant 1,000 ,738 

NQ21.3_Land Rover blevet mere uinteressant 1,000 ,771 

NQ30.1_Recode_Det er eksklusivt (Land Rover) 1,000 ,835 

NQ30.3_Recode_Det er dyrt (Land Rover) 1,000 ,843 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Beslutningsproces (Mercedes) 
Communalities 

 Initial Extraction 

NQ13.1_Medvirkende skuespillerne 1,000 ,742 

NQ13.2_Produktets anvendelse 1,000 ,504 

NQ13.3_Filmens omdømme 1,000 ,818 

NQ13.4_Filmens handling 1,000 ,858 

NQ29.5_Recode_Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb (Mercedes) 1,000 ,819 

NQ32.1_Søge mere information omkring produktet (Mercedes) 1,000 ,799 

NQ32.3_Købe produktet (Mercedes) 1,000 ,876 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Beslutningsproces(Range Rover) 

Communalities 

 Initial Extraction 

NQ13.1_Medvirkende skuespillerne 1,000 ,817 

NQ13.2_Produktets anvendelse 1,000 ,587 

NQ13.3_Filmens omdømme 1,000 ,767 

NQ13.4_Filmens handling 1,000 ,713 

NQ30.5_Recode_Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb (Land Rover) 1,000 ,770 

NQ37_Jeg kunne overveje at anbefale et produkt, som jeg har set i en film. 1,000 ,675 

NQ33.1_Søge mere information omkring produktet (Land Rover) 1,000 ,964 

NQ33.2_Anbefale produktet til andre (Land Rover) 1,000 ,868 

NQ33.3_Købe produktet (Land Rover) 1,000 ,954 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Involvering (Mercedes) 
Communalities 

 Initial Extraction 

NQ29.2_Det er let tilgængeligt (Mercedes) 1,000 ,683 

NQ29.1_Recode_Det er eksklusivt (Mercedes) 1,000 ,800 

NQ29.3_Recode_Det er dyrt (Mercedes) 1,000 ,767 

NQ29.4_Recode_Det kræver mange overvejelser før køb (Mercedes) 1,000 ,755 

NQ29.5_Recode_Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb (Mercedes) 1,000 ,507 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Involvering(Range Rover) 

Communalities 

 Initial Extraction 

NQ30.2_Det er let tilgængeligt (Land Rover) 1,000 ,735 

NQ30.1_Recode_Det er eksklusivt (Land Rover) 1,000 ,781 

NQ30.3_Recode_Det er dyrt (Land Rover) 1,000 ,821 

NQ30.4_Recode_Det kræver mange overvejelser før køb (Land Rover) 1,000 ,684 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Product placement-type (Mercedes) 
Communalities 

 Initial Extraction 

NQ35.1_Troværdig som skuespiller (Nicolas Cage) 1,000 ,673 

NQ35.2_En dygtig skuespiller (Nicolas Cage) 1,000 ,878 

NQ35.3_En anerkendt skuespiller (Nicolas Cage) 1,000 ,820 

NQ35.4_En vellidt personlighed (Nicolas Cage) 1,000 ,630 

NQ35.5_Et forbillede for andre (Nicolas Cage) 1,000 ,731 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Product placement-type (Range Rover) 
Communalities 

 Initial Extraction 

NQ35.1_Troværdig som skuespiller (Nicolas Cage) 1,000 ,673 

NQ35.2_En dygtig skuespiller (Nicolas Cage) 1,000 ,878 

NQ35.3_En anerkendt skuespiller (Nicolas Cage) 1,000 ,820 

NQ35.4_En vellidt personlighed (Nicolas Cage) 1,000 ,630 

NQ35.5_Et forbillede for andre (Nicolas Cage) 1,000 ,731 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

7.6. Proposal: Communalities 

Attitude: Product placement (Apple) 
Communalities 

 Initial Extraction 

PQ26.1_Virkede naturligt (Apple) 1,000 ,814 

PQ26.2_Virkede troværdigt (Apple) 1,000 ,775 

PQ26.4_Var for dominerende (Apple) 1,000 ,668 

PQ26.5_Passede ikke ind i handlingen (Apple) 1,000 ,779 

PQ26.6_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Apple) 1,000 ,571 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Attitude: Product placement (Starbucks) 
Communalities 

 Initial Extraction 

PQ27.1_Virkede naturligt (Starbucks) 1,000 ,846 

PQ27.2_Virkede troværdigt (Starbucks) 1,000 ,756 

PQ27.5_Recode_Passede ikke ind i handlingen (Starbucks) 1,000 ,505 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Attitude: Produkt & Brand (Apple) 

Communalities 

 Initial Extraction 

PQ21.1_Min opfattelse af Apple uændret 1,000 ,528 

PQ29.1_Det er eksklusivt (Apple) 1,000 ,646 

PQ29.2_Det er let tilgængeligt (Apple) 1,000 ,516 

PQ29.3_Det er dyrt (Apple) 1,000 ,729 

PQ29.6_Recode_Det vil være et impulskøb, hvis jeg erhvervede mig produktet  (Apple) 1,000 ,692 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Attitude: Produkt & Brand(Starbucks) 

Communalities 

 Initial Extraction 

PQ22.1_Min opfattelse af Starbucks uændret 1,000 ,539 

PQ30.1_Det er eksklusivt (Starbucks) 1,000 ,548 

PQ30.3_Det er dyrt (Starbucks) 1,000 ,872 

PQ30.6_Det vil være et impulskøb, hvis jeg erhvervede mig produktet (Starbucks) 1,000 ,746 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Beslutningsproces (Apple) 

Communalities 

 Initial Extraction 

PQ14.1_Medvirkende skuespillerne 1,000 ,751 

PQ14.3_Filmens omdømme 1,000 ,821 

PQ14.4_Filmens handling 1,000 ,822 

PQ29.4_Det kræver mange overvejelser før køb (Apple) 1,000 ,925 

PQ29.5_Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb (Apple) 1,000 ,925 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Beslutningsproces(Starbucks) 

Communalities 

 Initial Extraction 

PQ14.1_Medvirkende skuespillerne 1,000 ,749 

PQ14.3_Filmens omdømme 1,000 ,775 

PQ14.4_Filmens handling 1,000 ,642 

PQ30.4_Det kræver mange overvejelser før køb (Starbucks) 1,000 ,900 

PQ30.5_Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb (Starbucks) 1,000 ,899 

PQ32.1_Søge mere information omkring produktet (Starbucks) 1,000 ,673 

PQ32.2_Anbefale produktet til andre (Starbucks) 1,000 ,847 

PQ32.3_Købe produktet (Starbucks) 1,000 ,624 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Involvering (Apple) 
Communalities 

 Initial Extraction 

PQ29.4_Det kræver mange overvejelser før køb (Apple) 1,000 ,932 

PQ29.5_Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb (Apple) 1,000 ,932 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Involvering(Starbucks) 

Communalities 

 Initial Extraction 

PQ30.1_Det er eksklusivt (Starbucks) 1,000 ,683 

PQ30.2_Det er let tilgængeligt (Starbucks) 1,000 ,778 

PQ30.3_Det er dyrt (Starbucks) 1,000 ,757 

PQ30.4_Det kræver mange overvejelser før køb (Starbucks) 1,000 ,903 

PQ30.5_Det kræver meget informationssøgning før et evt. køb (Starbucks) 1,000 ,899 

PQ30.6_Det vil være et impulskøb, hvis jeg erhvervede mig produktet (Starbucks) 1,000 ,711 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Product placement-type (Apple) 
Communalities 

 Initial Extraction 

PQ33.1_Troværdig som skuespiller (Sandra Bullock) 1,000 ,803 

PQ33.2_En dygtig skuespiller (Sandra Bullock) 1,000 ,802 

PQ33.3_En anerkendt skuespiller (Sandra Bullock) 1,000 ,733 

PQ33.4_En vellidt personlighed (Sandra Bullock) 1,000 ,621 

PQ33.5_Et forbillede for andre (Sandra Bullock) 1,000 ,717 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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7.7. Generel: Faktorsammensætning: Fem faktorer 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 

GQ18.3_Recode_Forstyrrende for filmens handling ,892       -,158 

GQ18.4_Recode_En ødelæggende faktor for det 

kunstneriske produkt 

,870 ,179     ,131 

GQ18.2_En naturlig ting ,696 ,287 ,236 ,177 ,250 

GQ18.6_Recode_En invadering af mit privatliv ,568 ,461 ,260 ,212 -,376 

GQ19.1_De medvirker som en realistisk del af handlingen ,157 ,874     ,153 

GQ19.2_De ikke er forstyrrende for handlingen ,252 ,816 ,153     

GQ21.1_Recode_At reglerne bør skærpes   ,490 ,423 ,331 -,283 

GQ19.3_Recode_Filmproducenterne ikke har modtaget 

penge for logoernes/produkternes medvirken 

    ,781 ,232   

GQ20.1_Recode_Undgå anvendelse af produktplaceringer ,232 ,145 ,741 -,240   

GQ18.7_Recode_Unfair markedsføring af virksomhederne 

og deres produkter 

,328 ,435 ,610 ,356   

GQ21.3_Recode_At betaling for produktplaceringer bør 

forbydes helt 

  ,420 ,599 ,381 -,282 

GQ18.1_En positiv ting ,336 ,272 ,447 ,377   

GQ16_Jeg lægger oftest mærke til produkter/logoer, som 

jeg kender på forhånd. 

,172   ,155 ,845 ,117 

GQ15_Jeg vil overveje at anbefale et produkt, som jeg har 

set i en film. 

,264 ,176   ,136 ,726 

GQ20.3_Recode_Sløre eller dække logoer til ,391   ,404   -,624 

GQ17_Jeg lægger aldrig mærke til brands/produkter i film.   -,419   -,387 ,470 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

7.8. Generel: Faktorsammensætning: Ny kørsel: Faktor A & B 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

GQ21.3_Recode_At betaling for produktplaceringer bør forbydes helt ,800   ,223 

GQ18.7_Recode_Unfair markedsføring af virksomhederne og deres produkter ,716 ,342 ,381 

GQ19.3_Recode_Filmproducenterne ikke har modtaget penge for logoernes/produkternes 

medvirken 

,709     

GQ21.1_Recode_At reglerne bør skærpes ,652   ,332 

GQ20.3_Recode_Sløre eller dække logoer til ,602 ,365 -,196 

GQ20.1_Recode_Undgå anvendelse af produktplaceringer ,547 ,279 ,144 

GQ18.1_En positiv ting ,533 ,294 ,298 

GQ18.3_Recode_Forstyrrende for filmens handling ,201 ,880   

GQ18.4_Recode_En ødelæggende faktor for det kunstneriske produkt   ,865 ,249 

GQ18.2_En naturlig ting ,135 ,648 ,252 

GQ18.6_Recode_En invadering af mit privatliv ,531 ,550 ,380 

GQ19.1_De medvirker som en realistisk del af handlingen ,148 ,198 ,866 

GQ19.2_De ikke er forstyrrende for handlingen ,236 ,285 ,827 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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7.9. Generel: Faktorsammensætning: Faktor A, B & C 
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7.10. National & Proposal: Faktorsammensætning: Faktor D, E, F, G, H & I 

Faktor D Faktor E Faktor F 
Attitude: Product Placement Attitude: Produkt & Brand Kendskab 

   

NQ26.1_Virkede naturligt (Mercedes) 
NQ20.1_Min opfattelse af Mercedes 
uændret 

NQ17_Hvilket kendskab havde du til 
Mercedes inden filmklippet? 

NQ26.2_Virkede troværdigt (Mercedes) 
NQ20.2_Recode_Mercedes blevet mere 
interessant 

NQ18_Hvilket kendskab havde du til Land 
Rover inden filmklippet? 

NQ26.4_Recode_Var for dominerende 
(Mercedes) 

NQ20.3_Mercedes blevet mere 
uinteressant 

NQ19_ Hvilket kendskab havde du til 
Fuller's London Pride øl inden filmklippet? 

NQ26.5_Recode_Passede ikke ind i 
handlingen (Mercedes) 

NQ29.1_Recode_Det er eksklusivt 
(Mercedes) 

PQ18_Hvilket kendskab havde du til Apple 
inden filmklippet? 

NQ26.6_Recode_Virkede irriterende eller 
forstyrrende for handlingen (Mercedes) 

NQ29.3_Recode_Det er dyrt (Mercedes) 
PQ19_Hvilket kendskab havde du til 
Starbucks inden filmklippet? 

NQ27.1_Virkede naturligt (Land Rover) 
NQ29.6_Det vil være et impulskøb, hvis jeg 
erhvervede mig produktet (Mercedes)  

NQ27.2_Virkede troværdigt (Land Rover) 
NQ21.1_Min opfattelse af Land Rover 
uændret 

  

NQ27.4_Recode_Var for dominerende 
(Land Rover) 

NQ21.2_Recode_Land Rover blevet mere 
interessant  

NQ27.5_Recode_Passede ikke ind i 
handlingen (Land Rover) 

NQ21.3_Land Rover blevet mere 
uinteressant 

  

NQ27.6_Recode_Virkede irriterende eller 
forstyrrende for handlingen (Land Rover) 

NQ30.1_Recode_Det er eksklusivt (Land 
Rover)  

NQ28.1_Virkede naturligt (Fuller's) NQ30.3_Recode_Det er dyrt (Land Rover)   

NQ28.2_Virkede troværdigt (Fuller's) 
NQ30.6_Det vil være et impulskøb, hvis jeg 
erhvervede mig produktet (Land Rover)  

NQ28.4_Recode_Var for dominerende 
(Fuller's) 

NQ22.1_Min opfattelse af Fuller's London 
Pride øl uændret 

  

NQ28.5_Recode_Passede ikke ind i 
handlingen (Fuller's) 

NQ22.2_Recode_Fuller's London Pride øl 
blevet mere interessant  

NQ28.6_Recode_Virkede irriterende eller 
forstyrrende for handlingen (Fuller's) 

NQ22.3_Fuller's London Pride øl blevet 
mere uinteressant 

  

PQ26.1_Virkede naturligt (Apple) NQ31.1_Recode_Det er eksklusivt (Fuller's) 
 

PQ26.2_Virkede troværdigt (Apple) NQ31.3_Recode_Det er dyrt (Fuller's)   

PQ26.4_Recode_Var for dominerende 
(Apple) 

NQ31.6_Det vil være et impulskøb, hvis jeg 
erhvervede mig produktet (Fuller's)  

PQ26.5_Recode_Passede ikke ind i 
handlingen (Apple) 

PQ21.1_Min opfattelse af Apple uændret   

PQ26.6_Recode_Virkede irriterende eller 
forstyrrende for handlingen (Apple) 

PQ21.2_Apple blevet mere interessant 
 

PQ27.1_Virkede naturligt (Starbucks) PQ21.3_Apple blevet mere uinteressant   
PQ27.2_Virkede troværdigt (Starbucks) PQ29.1_Det er eksklusivt (Apple) 

 
PQ27.4_Recode_Var for dominerende 
(Starbucks) 

PQ29.3_Det er dyrt (Apple)   

PQ27.5_Recode_Passede ikke ind i 
handlingen (Starbucks) 

PQ29.6_Recode_Det vil være et impulskøb, 
hvis jeg erhvervede mig produktet  (Apple)  

PQ27.6_Recode_Virkede irriterende eller 
forstyrrende for handlingen (Starbucks) 

PQ22.1_Min opfattelse af Starbucks 
uændret 

  

 
PQ22.2_Starbucks blevet mere interessant 

 
 

PQ22.3_Starbucks blevet mere uinteressant 
 

 
PQ30.1_Det er eksklusivt (Starbucks) 

 
 

PQ30.3_Det er dyrt (Starbucks) 
 

 
PQ30.6_Det vil være et impulskøb, hvis jeg 
erhvervede mig produktet (Starbucks)  
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7.10. National & Proposal: Faktorsammensætning: Faktor D, E, F, G, H & I (fortsat) 

Faktor G Faktor G (fortsat) Faktor I 
Beslutningsproces Beslutningsproces Involvering 

   
NQ13.1_Medvirkende skuespillerne 

PQ29.4_Det kræver mange overvejelser før 
køb (Apple) 

NQ29.1_Recode_Det er eksklusivt 
(Mercedes) 

NQ13.2_Produktets anvendelse 
PQ29.5_Det kræver meget 
informationssøgning før et evt. køb (Apple) 

NQ29.2_Det er let tilgængeligt (Mercedes) 

NQ13.3_Filmens omdømme 
PQ31.1_Søge mere information omkring 
produktet (Apple) 

NQ29.3_Recode_Det er dyrt (Mercedes) 

NQ13.4_Filmens handling 
PQ31.2_Anbefale produktet til andre 
(Apple) 

NQ29.4_Recode_Det kræver mange 
overvejelser før køb (Mercedes) 

NQ29.4_Recode_Det kræver mange 
overvejelser før køb (Mercedes) 

PQ31.3_Købe produktet (Apple) 
NQ29.5_Recode_Det kræver meget 
informationssøgning før et evt. køb 
(Mercedes) 

NQ29.5_Recode_Det kræver meget 
informationssøgning før et evt. køb 
(Mercedes) 

PQ14.1_Medvirkende skuespillerne NQ30.1_Det er eksklusivt (Land Rover) 

NQ32.1_Søge mere information omkring 
produktet (Mercedes) 

PQ14.2_Produktets anvendelse NQ30.2_Det er let tilgængeligt (Land Rover) 

NQ32.2_Anbefale produktet til andre 
(Mercedes) 

PQ14.3_Filmens omdømme NQ30.3_Det er dyrt (Land Rover) 

NQ32.3_Købe produktet (Mercedes) PQ14.4_Filmens handling 
NQ30.4_Det kræver mange overvejelser før 
køb (Land Rover) 

NQ13.1_Medvirkende skuespillerne 
PQ30.4_Det kræver mange overvejelser før 
køb (Starbucks) 

NQ30.5_Det kræver meget 
informationssøgning før et evt. køb (Land 
Rover) 

NQ13.2_Produktets anvendelse 
PQ30.5_Det kræver meget 
informationssøgning før et evt. køb 
(Starbucks) 

NQ31.1_Det er eksklusivt (Fuller's) 

NQ13.3_Filmens omdømme 
PQ32.1_Søge mere information omkring 
produktet (Starbucks) 

NQ31.2_Det er let tilgængeligt (Fuller's) 

NQ13.4_Filmens handling 
PQ32.2_Anbefale produktet til andre 
(Starbucks) 

NQ31.3_Det er dyrt (Fuller's) 

NQ30.4_Recode_Det kræver mange 
overvejelser før køb (Land Rover) 

PQ32.3_Købe produktet (Starbucks) 
NQ31.4_Det kræver mange overvejelser før 
køb (Fuller's) 

NQ30.5_Recode_Det kræver meget 
informationssøgning før et evt. køb (Land 
Rover) 

PQ14.3_Filmens omdømme 
NQ31.5_Det kræver meget 
informationssøgning før et evt. køb 
(Fuller's) 

NQ33.1_Søge mere information omkring 
produktet (Land Rover) 

PQ14.4_Filmens handling PQ29.1_Det er eksklusivt (Apple) 

NQ33.2_Anbefale produktet til andre (Land 
Rover) 

 PQ29.2_Det er let tilgængeligt (Apple) 
Faktor H  
Product Placement type NQ33.3_Købe produktet (Land Rover) PQ29.3_Det er dyrt (Apple) 

 
NQ13.1_Medvirkende skuespillerne 

NQ35.1_Troværdig som skuespiller (Nicolas 
Cage) 

PQ29.4_Det kræver mange overvejelser før 
køb (Apple) 

NQ13.2_Produktets anvendelse NQ35.2_En dygtig skuespiller (Nicolas Cage) 
PQ29.5_Det kræver meget 
informationssøgning før et evt. køb (Apple) 

NQ13.3_Filmens omdømme 
NQ35.3_En anerkendt skuespiller (Nicolas 
Cage) 

PQ30.1_Det er eksklusivt (Starbucks) 

NQ13.4_Filmens handling 
NQ35.4_En vellidt personlighed (Nicolas 
Cage) 

PQ30.2_Det er let tilgængeligt (Starbucks) 

NQ31.4_Recode_Det kræver mange 
overvejelser før køb (Fuller's) 

NQ35.5_Et forbillede for andre (Nicolas 
Cage) 

PQ30.3_Det er dyrt (Starbucks) 

NQ31.5_Recode_Det kræver meget 
informationssøgning før et evt. køb 
(Fuller's) 

PQ33.1_Troværdig som skuespiller (Sandra 
Bullock) 

PQ30.4_Det kræver mange overvejelser før 
køb (Starbucks) 

NQ34.1_Søge mere information omkring 
produktet (Fuller's) 

PQ33.2_En dygtig skuespiller (Sandra 
Bullock) 

PQ30.5_Det kræver meget 
informationssøgning før et evt. køb 
(Starbucks) 

NQ34.2_Anbefale produktet til andre 
(Fuller's) 

PQ33.3_En anerkendt skuespiller (Sandra 
Bullock)  

NQ34.3_Købe produktet (Fuller's) 
PQ33.4_En vellidt personlighed (Sandra 
Bullock)  

PQ14.1_Medvirkende skuespillerne 
PQ33.5_Et forbillede for andre (Sandra 
Bullock)  

PQ14.2_Produktets anvendelse 
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Bilag 8. Regressionsanalyse 

8.1. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H1: Mercedes 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,040 1,047  3,857 ,000 1,932 6,148   

NQ26.6_Recode_Vir

kede irriterende 

eller forstyrrende 

for handlingen 

(Mercedes) 

-,362 ,162 -,313 -2,233 ,030 -,689 -,036 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: NQ20.2_Mercedes blevet mere interessant 

 

8.2. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H1: Range Rover 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,224 1,063  3,974 ,000 2,082 6,366   

NQ27.6_Recode_Vir

kede irriterende 

eller forstyrrende 

for handlingen (Land 

Rover) 

-,401 ,167 -,341 -2,406 ,020 -,737 -,065 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: NQ21.2_Land Rover blevet mere interessant 

 

8.3. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H1: Apple 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,139 ,998  3,144 ,004 1,106 5,173   

PQ26.1_Virkede 

naturligt (Apple) 

,360 ,178 ,406 2,027 ,051 -,002 ,722 ,655 1,527 

PQ26.4_Recode_Var 

for dominerende 

(Apple) 

-,479 ,207 -,463 -2,312 ,027 -,901 -,057 ,655 1,527 

a. Dependent Variable: PQ21.2_Apple blevet mere interessant 
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8.4. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H4: Mercedes 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,510 1,158  2,167 ,037 ,156 4,864   

NQ35.1_Troværdig 

som skuespiller 

(Nicolas Cage) 

-,591 ,239 -,557 -2,478 ,018 -1,076 -,106 ,466 2,144 

NQ35.3_En 

anerkendt 

skuespiller (Nicolas 

Cage) 

,763 ,318 ,657 2,397 ,022 ,116 1,409 ,314 3,188 

NQ35.4_En vellidt 

personlighed 

(Nicolas Cage) 

-,341 ,199 -,361 -1,713 ,096 -,746 ,064 ,532 1,879 

a. Dependent Variable: NQ20.2_Mercedes blevet mere interessant 

 

8.5. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H5: Range Rover 

NQ33.1 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,641 ,819  2,004 ,051 -,009 3,290   

NQ27.5_Recode_Pa

ssede ikke ind i 

handlingen (Land 

Rover) 

-,175 ,108 -,230 -1,624 ,112 -,392 ,042 1,000 1,000 

NQ27.1_Virkede 

naturligt (Land 

Rover) 

,173 ,094 ,261 1,847 ,072 -,016 ,362 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: NQ33.1_Søge mere information omkring produktet (Land Rover) 

 

NQ33.3 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) ,627 ,481  1,304 ,199 -,341 1,594   

NQ27.2_Virkede 

troværdigt (Land 

Rover) 

,164 ,087 ,266 1,872 ,068 -,012 ,340 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: NQ33.3_Købe produktet (Land Rover) 
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8.6. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H5: Starbucks 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,065 ,617  4,964 ,000 1,821 4,309   

PQ27.2_Virkede 

troværdigt 

(Starbucks) 

-,233 ,107 -,313 -2,188 ,034 -,448 -,018 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: PQ32.1_Søge mere information omkring produktet (Starbucks) 

 

8.7. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H5: Apple 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,261 ,862  1,463 ,153 -,493 3,016   

PQ26.1_Virkede 

naturligt (Apple) 

,276 ,143 ,319 1,930 ,062 -,015 ,566 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: PQ31.3_Købe produktet (Apple) 

 

8.8. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H14: Fuller’s 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,000 ,320  3,125 ,003 ,353 1,647   

NQ12.10_Dummy_F

uller's London Pride 

1,308 ,407 ,453 3,215 ,003 ,486 2,130 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: NQ34.1_Søge mere information omkring produktet (Fuller's) 

 

8.9. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H15: Fuller’s 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,250 ,381  3,281 ,002 ,480 2,020   

NQ12.10_Dummy_F

uller's London Pride 

2,096 ,484 ,565 4,329 ,000 1,118 3,075 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: NQ34.3_Købe produktet (Fuller's) 

 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 220 af 239 

8.10. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H16: Mercedes 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) -3,391 2,346  -1,445 ,156 -8,122 1,341   

NQ26.2_Virkede 

troværdigt 

(Mercedes) 

,646 ,183 ,487 3,533 ,001 ,277 1,015 ,895 1,117 

NQ26.6_Recode_Vir

kede irriterende 

eller forstyrrende 

for handlingen 

(Mercedes) 

,980 ,388 ,404 2,529 ,015 ,199 1,762 ,666 1,501 

NQ26.4_Recode_Va

r for dominerende 

(Mercedes) 

-,483 ,249 -,319 -1,942 ,059 -,984 ,019 ,630 1,588 

a. Dependent Variable: NQ13.2_Produktets anvendelse 

 

8.11. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H16: Range Rover 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,469 ,907  1,620 ,112 -,358 3,296   

NQ27.2_Virkede 

troværdigt (Land 

Rover) 

,455 ,164 ,382 2,772 ,008 ,124 ,786 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: NQ13.2_Produktets anvendelse 

 

8.12. Beta-, TOL- & VIF-værdier: H16: Apple 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,020 1,067  2,830 ,008 ,846 5,195   

PQ26.2_Virkede 

troværdigt (Apple) 

,353 ,172 ,341 2,055 ,048 ,003 ,702 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: PQ14.2_Produktets anvendelse 
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8.13. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H1: Mercedes 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,207 1 6,207 4,985 ,030a 

Residual 57,272 46 1,245   

Total 63,479 47    

a. Predictors: (Constant), NQ26.6_Recode_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Mercedes) 

b. Dependent Variable: NQ20.2_Mercedes blevet mere interessant 

 

8.14. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H1: Range Rover 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,713 1 6,713 5,789 ,020a 

Residual 51,026 44 1,160   

Total 57,739 45    

a. Predictors: (Constant), NQ27.6_Recode_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Land Rover) 

b. Dependent Variable: NQ21.2_Land Rover blevet mere interessant 

 

8.15. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H1: Apple 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18,252 2 9,126 3,014 ,063a 

Residual 96,890 32 3,028   

Total 115,143 34    

a. Predictors: (Constant), PQ26.4_Recode_Var for dominerende (Apple), PQ26.1_Virkede naturligt (Apple) 

b. Dependent Variable: PQ21.2_Apple blevet mere interessant 

 

8.16. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H4: Mercedes 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,526 3 3,842 2,790 ,055a 

Residual 46,816 34 1,377   

Total 58,342 37    

a. Predictors: (Constant), NQ35.4_En vellidt personlighed (Nicolas Cage), NQ35.1_Troværdig som skuespiller (Nicolas 

Cage), NQ35.3_En anerkendt skuespiller (Nicolas Cage) 

b. Dependent Variable: NQ20.2_Mercedes blevet mere interessant 
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8.17. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H5: Range Rover 

NQ33.1 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7,370 2 3,685 2,984 ,061a 

Residual 54,332 44 1,235   

Total 61,702 46    

a. Predictors: (Constant), NQ27.1_Virkede naturligt (Land Rover), NQ27.5_Recode_Passede ikke ind i handlingen (Land 

Rover) 

b. Dependent Variable: NQ33.1_Søge mere information omkring produktet (Land Rover) 

 
NQ33.3 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,962 1 3,962 3,504 ,068a 

Residual 52,017 46 1,131   

Total 55,979 47    

a. Predictors: (Constant), NQ27.2_Virkede troværdigt (Land Rover) 

b. Dependent Variable: NQ33.3_Købe produktet (Land Rover) 

 

8.18. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H5: Starbucks 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,729 1 5,729 4,788 ,034a 

Residual 52,641 44 1,196   

Total 58,370 45    

a. Predictors: (Constant), PQ27.2_Virkede troværdigt (Starbucks) 

b. Dependent Variable: PQ32.1_Søge mere information omkring produktet (Starbucks) 

 

8.19. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H5: Apple 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,056 1 11,056 3,726 ,062a 

Residual 97,915 33 2,967   

Total 108,971 34    

a. Predictors: (Constant), PQ26.1_Virkede naturligt (Apple) 

b. Dependent Variable: PQ31.3_Købe produktet (Apple) 

 

8.20. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H14: Fuller’s 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16,938 1 16,938 10,338 ,003a 

Residual 65,538 40 1,638   

Total 82,476 41    

a. Predictors: (Constant), NQ12.10_Dummy_Fuller's London Pride 

b. Dependent Variable: NQ34.1_Søge mere information omkring produktet (Fuller's) 
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8.21. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H15: Fuller’s 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 43,520 1 43,520 18,742 ,000a 

Residual 92,885 40 2,322   

Total 136,405 41    

a. Predictors: (Constant), NQ12.10_Dummy_Fuller's London Pride 

b. Dependent Variable: NQ34.3_Købe produktet (Fuller's) 

 

8.22. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H16: Mercedes 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 55,897 3 18,632 5,225 ,004a 

Residual 153,337 43 3,566   

Total 209,234 46    

a. Predictors: (Constant), NQ26.4_Recode_Var for dominerende (Mercedes), NQ26.2_Virkede troværdigt (Mercedes), 

NQ26.6_Recode_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Mercedes) 

b. Dependent Variable: NQ13.2_Produktets anvendelse 

 

8.23. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H16: Range Rover 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 30,327 1 30,327 7,683 ,008a 

Residual 177,630 45 3,947   

Total 207,957 46    

a. Predictors: (Constant), NQ27.2_Virkede troværdigt (Land Rover) 

b. Dependent Variable: NQ13.2_Produktets anvendelse 

 

8.24. ANOVA-tests: Signifikansniveau: H16: Apple 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9,824 1 9,824 4,223 ,048a 

Residual 74,441 32 2,326   

Total 84,265 33    

a. Predictors: (Constant), PQ26.2_Virkede troværdigt (Apple) 

b. Dependent Variable: PQ14.2_Produktets anvendelse 
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8.25. Durbin-Watson-værdier: H1: Mercedes 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,313a ,098 ,078 1,116 1,696 

a. Predictors: (Constant), NQ26.6_Recode_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Mercedes) 

b. Dependent Variable: NQ20.2_Mercedes blevet mere interessant 

 

8.26. Durbin-Watson-værdier: H1: Range Rover 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,341a ,116 ,096 1,077 1,701 

a. Predictors: (Constant), NQ27.6_Recode_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Land Rover) 

b. Dependent Variable: NQ21.2_Land Rover blevet mere interessant 

 

8.27. Durbin-Watson-værdier: H1: Apple 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,398a ,159 ,106 1,740 1,634 

a. Predictors: (Constant), PQ26.4_Recode_Var for dominerende (Apple), PQ26.1_Virkede naturligt (Apple) 

b. Dependent Variable: PQ21.2_Apple blevet mere interessant 

 

8.28. Durbin-Watson-værdier: H4: Mercedes 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,444a ,198 ,127 1,173 1,832 

a. Predictors: (Constant), NQ35.4_En vellidt personlighed (Nicolas Cage), NQ35.1_Troværdig som skuespiller 

(Nicolas Cage), NQ35.3_En anerkendt skuespiller (Nicolas Cage) 

b. Dependent Variable: NQ20.2_Mercedes blevet mere interessant 

 

8.29. Durbin-Watson-værdier: H5: Range Rover 

NQ33.1 
Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,346a ,119 ,079 1,111 1,409 

a. Predictors: (Constant), NQ27.1_Virkede naturligt (Land Rover), NQ27.5_Recode_Passede ikke ind i handlingen 

(Land Rover) 

b. Dependent Variable: NQ33.1_Søge mere information omkring produktet (Land Rover) 
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(8.29 fortsat) 

NQ33.3 
Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,266a ,071 ,051 1,063 1,769 

a. Predictors: (Constant), NQ27.2_Virkede troværdigt (Land Rover) 

b. Dependent Variable: NQ33.3_Købe produktet (Land Rover) 

 

8.30. Durbin-Watson-værdier: H5: Starbucks 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,313a ,098 ,078 1,094 2,090 

a. Predictors: (Constant), PQ27.2_Virkede troværdigt (Starbucks) 

b. Dependent Variable: PQ32.1_Søge mere information omkring produktet (Starbucks) 

 

8.31. Durbin-Watson-værdier: H5: Apple 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,319a ,101 ,074 1,723 1,806 

a. Predictors: (Constant), PQ26.1_Virkede naturligt (Apple) 

b. Dependent Variable: PQ31.3_Købe produktet (Apple) 

 

8.32. Durbin-Watson-værdier: H14: Fuller’s 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,453a ,205 ,185 1,280 1,428 

a. Predictors: (Constant), NQ12.10_Dummy_Fuller's London Pride 

b. Dependent Variable: NQ34.1_Søge mere information omkring produktet (Fuller's) 

 

8.33. Durbin-Watson-værdier: H15: Fuller’s 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,565a ,319 ,302 1,524 1,789 

a. Predictors: (Constant), NQ12.10_Dummy_Fuller's London Pride 

b. Dependent Variable: NQ34.3_Købe produktet (Fuller's) 
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8.34. Durbin-Watson-værdier: H16: Mercedes 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,517a ,267 ,216 1,888 1,993 

a. Predictors: (Constant), NQ26.4_Recode_Var for dominerende (Mercedes), NQ26.2_Virkede troværdigt 

(Mercedes), NQ26.6_Recode_Virkede irriterende eller forstyrrende for handlingen (Mercedes) 

b. Dependent Variable: NQ13.2_Produktets anvendelse 

 

8.35. Durbin-Watson-værdier: H16: Range Rover 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,382a ,146 ,127 1,987 1,817 

a. Predictors: (Constant), NQ27.2_Virkede troværdigt (Land Rover) 

b. Dependent Variable: NQ13.2_Produktets anvendelse 

 

8.36. Durbin-Watson-værdier: H16: Apple 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,341a ,117 ,089 1,525 1,823 

a. Predictors: (Constant), PQ26.2_Virkede troværdigt (Apple) 

b. Dependent Variable: PQ14.2_Produktets anvendelse 
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Bilag 9. Klyngeanalyse: Klyngedannelse 

 

Gruppeidentifikationer for figur: 

Alder: 
1. < 30 år 

2. 31-40 år 

3. 41-50 år 

4. + 50 år 

 

Indkomst: 
1. < 299.999 kr. 

2. 300.000-599.999 kr. 

3. 600.000-899.999 kr. 

4. + 900.000 kr. 
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Bilag 10. Fokusgruppeinterview (FGI): Spørgeramme 

Lydoptagelse (FGI) forefindes i bilag 15. 

1. Hvornår lægger du oftest mærke til et produkt i en film? (FGI: 00:00:00) 

2. Hvordan bør en product placement optræde i en film efter din mening? (FGI: 00:03:02) 

3. Hvor stor en betydning har valget af skuespiller på din holdning til et bestemt produkt? (FGI: 
00:06:40) 

4. Hvordan skal et produkt medvirke førend, at du husker det bedst? Begrund, evt. med 
eksempel. (FGI: 00:10:13) 

5. Hvad er din holdning til, at virksomheder bruger product placement til at markedsføre deres 
produkter? (FGI: 00:13:37) 

6. Vil en product placement kunne inspirere dig til at søge mere information omkring 
produktet? (FGI: 00:18:15) 

7. Vil en product placement kunne påvirke dig til at foretage et køb? (FGI: 00:21:36) 

8. Vil dit forhåndskendskab til produktet have indflydelse på, om du lægger mærke til det i en 
film? (FGI: 00:24:46) 

9. Hvad mener du om at product placement er blevet lovligt i Danmark? (FGI: 00:28:59) 

10. Et nyt tiltag er, at man skal gøres opmærksom på, at der indgår product placement i film ved 
dennes start og slutning.  
Hvad er din holdning til dette? (FGI: 00:35:02) 

11. Er der nogen produkter, som du mener, vil være uetiske at bruge som product placement? 
(FGI: 00:40:34) 

12. Er det i orden at betale mange penge for at se en film, som indeholder ”reklamer” for 
produkter? (FGI: 00:45:54) 

13. Er det acceptabelt, at en virksomhed åbenlyst samarbejder med en filmproducent? (FGI: 
00:52:16) 
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Bilag 11. Interviewspørgsmål: Anders Kjærhauge (Zentropa) 

Lydoptagelse (IAK) forefindes i bilag 15. 

1. Hvor meget ikke betalt product placement (sponsering) bliver der benyttet pt. hos Zentropa? 
(IAK 00:00:00) 

2. Er det interessant for Zentropa at benytte betalt product placement? (IAK 00:01:50) 

3. Vil det være en reel mulighed for Zentropa at benytte product placement? (IAK 00:05:56) 

4. Vil filmene blive bedre, som følge af anvendelse af product placement og et større 
økonomisk rådighedsbeløb? (IAK: 00:06:29) 

5. Vi har undersøgt forbrugernes holdning til product placement og de acceptere at det indgår i 
film, så længe det ikke er et forstyrrende element. Vil det være muligt for jer at indføre 
produktet, så der medvirker diskret? (IAK 00:07:07) 

 

 

 

Bilag 12. Interviewspørgsmål: Marcella Dichmann (ASA Film) 

Lydoptagelse (IMD) forefindes i bilag 15. 

1. Hvor meget ikke betalt product placement (sponsering) bliver der benyttet pt. hos ASA Film? 
(IMD 00:00:00) 

2. Er det interessant for ASA Film at benytte betalt product placement? (IMD 00:01:05) 

3. Vi har undersøgt forbrugernes holdning til product placement og de acceptere at det indgår i 
film, så længe det ikke er et forstyrrende element. Vil det være muligt for jer at indføre 
produktet, så der medvirker diskret? (IMD 00:04:00) 

4. Vil filmene blive bedre, som følge af anvendelse af product placement og et større 
økonomisk rådighedsbeløb? (IMD: 00:05:04) 
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Bilag 13. Interviewspørgsmål, inkl. svar: Jakob Olsen (IUM) 

Jakob Olsens besvarelse af spørgsmålene står med rød skrift. 
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Bilag 14. Prissætningsmodel: Indekspriser 

Sek. Index B (indeks pris) B (pris total) A (indeks pris) A (pris total) S (indeks pris) S (pris total) 

        0 - - - - - - - 
1 100 1.000 1.000 1.700 1.700 1.900 1.900 
2 101 1.010 2.020 1.717 3.434 1.919 3.838 
3 102 1.020 3.060 1.734 5.202 1.938 5.814 
4 103 1.030 4.120 1.751 7.004 1.957 7.828 
5 104 1.040 5.200 1.768 8.840 1.976 9.880 
6 105 1.050 6.300 1.785 10.710 1.995 11.970 
7 106 1.060 7.420 1.802 12.614 2.014 14.098 
8 107 1.070 8.560 1.819 14.552 2.033 16.264 
9 108 1.080 9.720 1.836 16.524 2.052 18.468 

10 109 1.090 10.900 1.853 18.530 2.071 20.710 
11 110 1.100 12.100 1.870 20.570 2.090 22.990 
12 111 1.110 13.320 1.887 22.644 2.109 25.308 
13 112 1.120 14.560 1.904 24.752 2.128 27.664 
14 113 1.130 15.820 1.921 26.894 2.147 30.058 
15 114 1.140 17.100 1.938 29.070 2.166 32.490 
16 115 1.150 18.400 1.955 31.280 2.185 34.960 
17 116 1.160 19.720 1.972 33.524 2.204 37.468 
18 117 1.170 21.060 1.989 35.802 2.223 40.014 
19 118 1.180 22.420 2.006 38.114 2.242 42.598 
20 119 1.190 23.800 2.023 40.460 2.261 45.220 
21 120 1.200 25.200 2.040 42.840 2.280 47.880 
22 121 1.210 26.620 2.057 45.254 2.299 50.578 
23 122 1.220 28.060 2.074 47.702 2.318 53.314 
24 123 1.230 29.520 2.091 50.184 2.337 56.088 
25 124 1.240 31.000 2.108 52.700 2.356 58.900 
26 125 1.250 32.500 2.125 55.250 2.375 61.750 
27 126 1.260 34.020 2.142 57.834 2.394 64.638 
28 127 1.270 35.560 2.159 60.452 2.413 67.564 
29 128 1.280 37.120 2.176 63.104 2.432 70.528 
30 129 1.290 38.700 2.193 65.790 2.451 73.530 
31 130 1.300 40.300 2.210 68.510 2.470 76.570 
32 131 1.310 41.920 2.227 71.264 2.489 79.648 
33 132 1.320 43.560 2.244 74.052 2.508 82.764 
34 133 1.330 45.220 2.261 76.874 2.527 85.918 
35 134 1.340 46.900 2.278 79.730 2.546 89.110 
36 135 1.350 48.600 2.295 82.620 2.565 92.340 
37 136 1.360 50.320 2.312 85.544 2.584 95.608 
38 137 1.370 52.060 2.329 88.502 2.603 98.914 
39 138 1.380 53.820 2.346 91.494 2.622 102.258 
40 139 1.390 55.600 2.363 94.520 2.641 105.640 
41 140 1.400 57.400 2.380 97.580 2.660 109.060 
42 141 1.410 59.220 2.397 100.674 2.679 112.518 
43 142 1.420 61.060 2.414 103.802 2.698 116.014 
44 143 1.430 62.920 2.431 106.964 2.717 119.548 
45 144 1.440 64.800 2.448 110.160 2.736 123.120 
46 145 1.450 66.700 2.465 113.390 2.755 126.730 
47 146 1.460 68.620 2.482 116.654 2.774 130.378 
48 147 1.470 70.560 2.499 119.952 2.793 134.064 
49 148 1.480 72.520 2.516 123.284 2.812 137.788 
50 149 1.490 74.500 2.533 126.650 2.831 141.550 
51 150 1.500 76.500 2.550 130.050 2.850 145.350 
52 151 1.510 78.520 2.567 133.484 2.869 149.188 
53 152 1.520 80.560 2.584 136.952 2.888 153.064 
54 153 1.530 82.620 2.601 140.454 2.907 156.978 
55 154 1.540 84.700 2.618 143.990 2.926 160.930 
56 155 1.550 86.800 2.635 147.560 2.945 164.920 
57 156 1.560 88.920 2.652 151.164 2.964 168.948 
58 157 1.570 91.060 2.669 154.802 2.983 173.014 
59 158 1.580 93.220 2.686 158.474 3.002 177.118 
60 159 1.590 95.400 2.703 162.180 3.021 181.260 
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Bilag 15. CD: Filmklip & Interviewoptagelser 

Indhold: 

 Filmklip, National: National Treasure 2: Book of Secrets: 00:31:34-00:41:22 

 Filmklip, Proposal: The Proposal: 00:01:20-00:11:14 

 Filmklip, The Blind Side: 00:11:35-00:15:09 

 Fokusgruppeinterview, FGI 

 Interview, IAK: Anders Kjærhauge 

 Interview, IMD: Marcella Dichmann 
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Bilag 16. Artikel: Dissing (2011) 

Rød stue ude med mediepolitisk udspil 
Tom Dissing, 31. August 2011, mir.dk 
 
Ikke overraskende mener Socialdemokraterne fortsat ikke at TV2 skal sælges, hvis de ender med at komme til 

magten ved valget. Det er omvendt lettere overraskende at deres mediepolitiske ordfører, Mogens Jensen 

vælger at gå ud med hele deres fremtidige medieudspil, i Journalisten.dk.  

Årsagen er formodentligt at der skal være en række møder senere på året, der rent faktisk kan revidere den 

nuværende mediepolitik. ( og at medieområdet ikke betyder så meget for de fleste, red. ) 

 

Socialdemokraterne er omvendt endda meget uenige med VKOs mediepolik, hvorfor der en del at tage fat på. 

Hvis de altså vinder.  

Salget af TV2 skal som eksempel droppes.  

-Det er klart, at det vil øjeblikkeligt blive sat i bero ( salget af TV2, red. ). Og det vil være noget af de første, som 

sker. Dernæst vil vi indkalde til forhandlinger om en ny medieaftale, som skal afløse den blokaftale, som VKO 

har indgået, starter han.  

-Vi kan ikke skrue Radio 24syv tilbage, som vi ellers havde ønsket. Men vi kan se på, om de her udlægningskrav, 

man har givet DR, hvor man skal lægge medieproduktion for 150 millioner kroner udenfor institutionens 

rammer, om de kan bringes tilbage. Det vil vi også kigge på.  

 

Han fortsætter om begrebet "integration", der tidligere var en del af DRs målsætning. ( VKO mener ikke at DR 

skal integrere "fremmede", red. )  

-Det ( ordet "integration", red. ) skal selvfølgelig ind igen. Det er jo mærkeligt, når alle partier i Folketinget - 

måske lige med undtagelse af Dansk Folkeparti - taler om, at man ønsker at fremme integrationen i samfundet, 

at man så har skrevet den målsætning ud. Der er det naturligvis kun rimeligt, at DR også bidrager til den del. 

Ikke mindst set i lyset af, at DR er defineret som, at man skal være noget for alle danskere. Så skal det også 

gælde for danskere med anden etnisk baggrund, slutter han. 

 

Der skal dog også ske ting med TV2 regionerne. Dem ønsker Mogens Jensen at styrke, ved at give dem flere 

midler.  

-Vi skal også se på størrelsen for den særlige public service-pulje. Der er det vores opfattelse, at den er blevet 

for stor. Vi vil gerne have det ned på det niveau, den var på før sidste medieforlig. For vi ønsker i det hele taget 

ikke at sende licenskroner til programmer, der sendes på udenlandsk-ejede stationer, fortsætter han.  

 

Ud over dette tlitag ønsker Mogens Jensen ikke at der skal sendes reklamer "i og omkring" de udsendelser, der 

er produceret for public service pulje penge.  

-Og så vil vi også fjerne VKOs beslutning om at åbne for product placement i programmerne. Det ønsker vi ikke. 

Så den lovændring, de fik lavet, den fjerner vi, fortsætter han og løfter dermed sløret for at der er ganske 

meget der skal ændres på medieområdet, når eller hvis de vinder valget. 
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Bilag 17. Artikel: Pomerantz (2010) 

 
LOS ANGELES   

Life can be hard for actresses in Hollywood. Good roles are few and far between, and their paychecks are 

usually smaller than their male co-stars'. It seems that no number of female-centric hits (like Mamma Mia and 

Sex and the City) can convince studios to treat the ladies better. And if you're a woman over 40, you might as 

well just play a grandma. The roles are even scarcer.  

But last year Sandra Bullock bucked the trend in a big way. First her romantic comedy The Proposal grossed 

$320 million on an estimated budget of $40 million. That would be impressive enough, but then The Blind Side 

hit theaters five months later. Based on a true story about a white family that took in an African-American 

football prodigy, the film earned an amazing $310 million at the box office on an estimated budget of only $30 

million. Bullock cut her usual fee to star in the movie and reaped a large share of the film's profits in return. 

Between her earnings on The Proposal and The Blind Side, Sandra Bullock earned $56 million between June 

2009 and June 2010, tops among Hollywood's leading ladies. Add in a messy divorce that had her on the front 

of tabloids almost every week, the adoption of a baby that she will now raise on her own and her first Oscar, 

and Bullock had one hell of a year. All of that helped land her eighth on our annual Celebrity 100 list. 

To figure out actresses' earnings we talked to agents, managers, producers and lawyers to determine what the 

stars earned as upfront pay on movies they are currently shooting, as well as back-end pay earned after a 

movie hit theaters. We also looked at any money actresses might have earned from perfume and clothing lines 

and from ad campaigns.  

Reese Witherspoon ranks second on our list of Hollywood's best-paid actresses with a take of $32 million over 

the past year. Witherspoon hasn't been seen on screen since 2008's Four Christmases (she lent her voice to the 

animated film Monsters Vs. Aliens). But she sits close to the top of our list this year thanks to upfront pay from 

two movies: How Do You Know from director James L. Brooks and the film adaptation of Water for Elephants. 

Witherspoon also earns as an "ambassador" for Avon.  

Cameron Diaz ties for second with $32 million. The actress is one of the highest paid in Hollywood for films like 

the recent Knight & Day. She'll also be able to count Shrek money well into her retirement years. Those films 

have earned a total $2.8 billion at the global box office. 

Jennifer Aniston ranks fourth with $27 million despite a few box-office duds like Love Happens, which earned 

only $36 million at the global box office (though it did have a modest $20 million production budget). Aniston is 

still the go-to girl for romantic comedies. Her upcoming movies include The Switch, a comedy about a woman 

who has a baby on her own, and Just Go With It, co-starring Adam Sandler. Aniston also still gets money from 

Friends and recently launched her own perfume line. 

In fifth place: Sarah Jessica Parker with $25 million. Sex and the City is the gift that keeps on giving for Parker. 

Not only does she earn from the show's syndication, but this year's sequel film, Sex and the City 2, earned $280 

million at the global box office. Her perfume line, which includes scents like NYC, Lovely and Dawn, is also a big 

seller. 
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Bilag 18. Artikel: Sauntved (2011) 

 

I dokumentarfilmen »Supersize Me« levede den amerikanske filminstruktør Morgan Spurlock af McDonalds-

mad i en måned.  

Og tog ikke alene 11 kilo på, men var også faretruende tæt på at få indtil flere alvorlige lidelser. Til gengæld fik 

han Ronald McDonald til at ryste så voldsomt i de røde smækbukser, at burgerkæden efterfølgende indførte 

sundere retter på menukortet. I »Where in the World is Osama Bin Laden?« besluttede han sig for at komme 

de mange amerikanske nyhedsværter, der konstant stillede netop det spørgsmål, til undsætning og tog på rejse 

rundt i Mellemøsten.  

Ikke alene for at prøve at indkredse Bin Laden selv, men også for at prøve at finde ud af, hvad det var for en 

verden, den forhadte mand var rundet af. Han endte med at opgive rejsen i Islamabad i Pakistan, af 

sikkerhedshensyn.  

To år senere blev Bin Laden fundet. Omkring 50 km fra det sted, Morgan Spurlock havde udpeget.  

Morgan Spurlock er med andre ord lidt af en-mands hær, der sætter sig for at undersøge de ting i verden, der 

undrer ham. Det burde vi allesammen gøre, mener den travle instruktør, som Berlingske fanger via e-mail.  

»Min mor har altid sagt til mig, at verden altså ikke fikser sig selv. Hvis jeg bare sætter mig godt til rette i sofaen 

og venter, så vil jeg føle mig som en doven skid. Og hvem har lyst til at være den slags rollemodel, når man har 

en fem-årig der står og glor på en,« spørger Morgan Spurlock med henvisning til sin søn Laken.  

I SIN NYE FILM, »The Greatest Movie Ever Sold«, der har dansk biografpremiere på torsdag, undersøger 

Spurlock mekanismerne bag product placement, der er blevet en så vigtig del af finansieringen af både film og 

TV-serier, at firmaer får lov at ændre replikker og andre væsentlige elementer, så de passer bedre til deres 

produkt. For det er ikke kun firmaerne, der tjener godt på eksponeringen. Den rette samarbejdsaftale, for 

eksempel om reklamer for filmen på en fastfoodkædes krus og servietter, kan skabe en blockbuster.  

Og hvis man kan skabe en blockbuster, hvorfor så ikke en doc-buster? tænkte Spurlock og satte sig for at lave 

en dokumentarfilm om product placement, udelukkende finansieret via -product placement! Han brugte ni 

måneder på at få den første reklameaftale. Og så begyndte sponsoraterne ellers at vælte ind. I en grad så 

Spurlock blev nødt til at spørge sig selv, hvordan man finder balancen mellem at afsløre skjulte 

markedsmekanismer og at give sponsorerne valuta for pengene uden at give køb på sin integritet som 

filmskaber? Et spørgsmål Spurlock ikke giver svar på, for publikum skal have lov at tænke selv.  

»Det var vigtigt, at jeg balancerede på den grænse fra begyndelse til slut. Nogle sagde til mig, at jeg solgte ud af 

mine principper, andre, at jeg investerede i Hollywoods filmsystem.  

Men jeg tror, at begge lejre vil have lyst til en POM, når de forlader biografen.« Morgan Spurlock afviser kritik 

af, at han er blevet mere åben overfor fremtidig sponsorater.  
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(bilag 18 fortsat) 

»Der er faktisk rigtigt mange af de mærker og firmaer, der sagde nej til »The Greatest Movie«, der har ringet til 

mig efterfølgende for at samarbejde om andre projekter. Men det kommer aldrig til at ske. Med mindre jeg 

laver en »Greatest Movie Ever Sold 2« - så ringer jeg til dem som de første!« MORGAN SPURLOCK har en evne 

til at åbne døre, der ellers er hermetisk lukkede for de fleste, ikke mindst journalister. Han vigtigste redskab er 

hans afvæbnende charme. Det lidt fjogede smil, der afleder opmærksomheden fra, at han i bund og grund 

arbejder som dybdeborende journalist. I Morgan Spurlocks verden går eftertænksomhed, afsløringer og 

underholdning hånd i hånd. Og han er ikke i tvivl om, at det er grunden til, at hans film når bredere ud end de 

fleste dokumentarfilm.  

»Mantraet for mit produktionsselskab har fra allerførste dag været: hvis du kan få folk til at grine, så kan du 

også få dem til at lytte. Med hvert nyt projekt prøver vi at levere noget, der vil være underholdende at se på for 

publikum, men som også vil få dig til at tænke.« Morgan Spurlock vedkender sig gerne sit slægtskab med 

landsmanden Michael Moore, der som den første fik et stort publikum, og en Oscar, for at blande seriøse 

emner som arbejdsløshed og skoleskyderier med afvæbnende humor.  

»Jeg tror, vi begge går til vores emner fra den almindelige mands perspektiv. Selv om han er en utroligt 

succesfuld filmskaber, har han bevaret sine »hvermands« -rødder, og det gør, at han bliver ved med at have 

succes. Og jeg tror mine film føles på samme måde.« Morgan Spurlock er blevet rost for at investere sig selv i 

sine film, til tider ligefrem ofre sig selv. Det er ikke uden omkostninger, og han har da også lovet sin kone at 

skære lidt ned for engagementet. Lige om lidt. For Morgan Spurlock stopper ikke, så længe der er ting, der er 

galt med den verden, som hans søn skal vokse op i.  

»Udmattelse og kaffe! Det virker, som om det er de to ting, der skubber mit liv fremad for øjeblikket. Og så kan 

du tilføje en femårig dreng, der kigger på mig hver eneste dag, bare for at minde mig om, hvor uvigtig jeg er, og 

hvor helt utroligt vigtig han er.  

Han driver mig fremad. Han fodrer min passion. Og han får mig til at ønske at blive et bedre menneske og en 

bedre filmskaber.«  

kultur@berlingske.dk  

Mantraet for mit produktionsselskab har fra allerførste dag været: hvis du kan få folk til at grine, så kan du også 

få dem til at lytte.  

 

 

Fakta: profil  

Navn: Morgan Valentine Spurlock Profession: Dokumentarist, filmskaber, komiker, TV-producer, 

manuskriptforfatter og journalist.  

Alder: 40 år.  

Aktualitet: Hans nyeste film, »The Greatest Movie Ever Sold«, har dansk biografpremiere 8. september.  

Karriere: Brød igennem med »Super Size Me« ( 2004), som blev Oscar-nomineret for bedste dokumentarfilm. 

Har også lavet TV-serien »30 Days« ( 2006-08), dokumentarfilmen »Where in the World is Osama bin Laden« ( 

2008) og første sektion af filmen »Freakonomics« ( 2010).  
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Bilag 19. Norusis.com 

http://www.norusis.com/pdf/SPC_v13.pdf 

side 380 

 

 

 

 



Copenhagen Business School  Oktober 2011 
Cand.merc.EMF Product Placement Monrad & Herbst 

 

 
 

Side| 238 af 239 

Bilag 20. SPSS.ch 

http://www.spss.ch/upload/1122644952_The%20SPSS%20TwoStep%20Cluster%20Component.pdf 

side 3 
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(bilag 20 fortsat) 

side 4 

 

 


