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Executive summary 

Product placement in Danish TV commercials - the consumer perspective 

The purpose of this elaborative and explorative thesis is to elucidate one aspect of the 

phenomenon known as Product Placement (PPL). 

PPL usually occurs in the fields of films and TV programmes, although over the years the strategy 

has spread in to other types of media such as books and music. One of the more peculiar 

contexts in which I have noticed PPL is TV commercials with the purpose of selling another 

product than the one placed, and I have been astonished by the very prominent character of 

some of these placements. In certain cases I have experienced that the product placed focuses 

almost all of my attention; effectively leaving me with a stronger recollection of the product placed 

than of the main product of the commercial. Therefore, I wished to investigate further this 

particular aspect of PPL in order to clarify the consequences with regard to explicit recollection on 

the part of the consumer in relation to the placed and the main brand in the format of the TV 

commercial. 

 

First of all, this thesis defines PPL as perceived from the consumer perspective in order to 

determine whether the incorporation of several brands in a TV commercial can in fact be 

categorised as PPL. It is concluded that this is the case; provided the consumer perceives the 

placed product as having a high degree of prominence. In relation hereto, this thesis discusses 

the factors that influence this prominence, with emphasis on the significance of subjectivity. 

 

Furthermore, this thesis discusses the benefits and disadvantages inherent in the use of PPL with 

the purpose of observing the advantages of the strategy in the context of the TV commercial. It is 

concluded that among the major benefits of PPL are its contribution to context portrayal and the 

existence of value transmission between the brands involved. One major disadvantage though, 

involves the risk of brand confusion. 

 

With the purpose of clarifying this risk further, an extended version of the Elaboration Likelihood 

Model by Petty & Cacioppo (1981(1996)) is developed in this thesis. According to this model, 

brand recollection on the part of the consumer seems to depend on consumer motivation, ability 

and opportunity of watching the commercial at time of exposure, degree of consumer attention 

dispersion, and the prominence of the placed product. Ultimately, this presents the theoretical 

possibility that exposure to a TV commercial featuring PPL can lead consumers to explicitly call to 

mind the brand placed. In some cases this can result in PPL brands with a high degree of 

perceived prominence negatively affecting explicit recollection of the main brand. 
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To investigate the initial plausibility of these hypotheses, this thesis employs Qualitative Depth 

Interviews. In these interviews, ten respondents are exposed to six TV commercials displaying 

varying degrees of PPL. Subsequently, Recall and Recognition Tests are performed with the 

object of analyzing the resulting brand recollection. 

 

On the basis of the empirical material in this study, it seems highly probable that upon exposure, 

consumers are able to explicitly call placed brands to mind. The level of probability increases with 

the level of perceived prominence attributed by the consumer to the brand placed. Moreover, this 

study confirms that prominence is indeed governed by subjective valuation. 

 

According to the study, product placements with a high degree of perceived prominence seem to 

have an effect on explicit consumer recollection in relation to the main brand. Consequently, 

product placements with a low degree of perceived prominence do not appear to have an impact. 

Furthermore, the possibility remains that product placements with a high degree of prominence 

may cause the main brands not being recollected explicitly. 

 

In conclusion, it seems that PPL in TV commercials affect explicit consumer recollection with 

regard to brands dependent on the perceived degree of prominence of the placed brand. Thus 

there is basis for further studies in this area.  
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1 Indledning 

1.1 Problemfelt og motivation 

Med denne afhandling vil jeg belyse et aspekt af fænomenet product placement (PPL). PPL 

drejer sig i korte træk om produkter/brands, der indarbejdes på passiv eller aktiv vis i kontekster 

uden for traditionelle reklamesammenhænge og herved opnår en vis eksponering. Brugen af PPL 

er især kendt fra film og andre tv-udsendelser, men har i dag udviklet sig til også at omfatte bl.a. 

radioudsendelser, computerspil, bøger, musikvideoer og sangtekster. En af de nyere 

sammenhænge, hvori jeg har lagt mærke til fænomenet, er tv-reklamer for andre 

produkter/brands end det placerede. 

 

PPL nyder generelt større og større interesse fra reklameforskere verden over, der søger at 

klarlægge, hvilke virkninger PPL har på forbrugere med henblik på bl.a. brand recall, brand 

recognition og holdninger til fænomenet. Ingen har dog endnu udført undersøgelser vedrørende 

PPL i tv-reklamer, og området udgør altså et research gap, hvilket jeg undres over, da jeg finder 

denne kombination meget interessant. 

 

Denne afhandling er derfor for det første opstået ved, at jeg gennem mit studie kun i begrænset 

omfang har arbejdet med PPL og finder området interessant. Derudover forekommer brugen af 

PPL i tv-reklamer mig ret kontroversiel, da jeg tænker, at der i nogle tilfælde kan opstå 

brandforvirring hos reklamens modtager, og jeg undres derfor over, at de forskellige annoncører 

har interesse i at løbe denne risiko. Man kan formode, at der ligger økonomiske årsager til grund 

for annoncørernes brug af PPL i tv-reklamer, men hvad end der måtte være baggrunden, er dette 

ikke synligt for den almindelige forbruger. 

 

Det ønskes derfor i denne afhandling belyst, først og fremmest hvorvidt denne strategi i det hele 

taget kan klassificeres som PPL, og hvilke bevæggrunde annoncørerne kan have for at anvende 

den. Dernæst finder jeg det interessant at undersøge, hvorvidt forbrugeren lægger mærke til 

placeringen af flere brands i tv-reklamer, og hvilke konsekvenser denne markedsføring kan have 

for forbrugerens erindring af hhv. primær- og placeringsbrands især i tilfælde, hvor 

placeringsbrandet har hvad jeg i denne afhandling vil betegne som en høj oplevet fremtrædenhed 

set fra forbrugerens perspektiv. 
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1.2 Problemformulering 

Ovenstående leder mig hen til følgende problemformulering: 

 

Med udgangspunkt i placerede brands med en høj oplevet fremtrædenhed og reklameværdi i 

reklamefilm for andre brands ønskes det undersøgt, hvorvidt denne markedsføringsstrategi har 

konsekvenser for erindring af de involverede brands set ud fra et forbrugerperspektiv. 

 

Med underspørgsmålene:  

- Hvad er PPL, og kan ovennævnte strategi defineres som PPL? 

- Hvad gør PPL interessant i tv-reklamesammenhæng? 

- I hvor høj grad bemærker forbrugeren placeringsbrands, og hvorvidt har dette 

konsekvenser for primærbrands? 

- Hvad er forbrugerens holdning til denne form for PPL? 

 

1.3 Afgrænsning 

Jeg vil i denne afhandling anlægge et forbrugerperspektiv og kun undersøge, hvilke 

erindringsmæssige konsekvenser PPL i tv-reklamer har for forbrugeren. Afhandlingen centrerer 

sig derfor omkring forbrugeres kognitive reaktioner. 

Jeg vil udelukkende undersøge erindringsmønstrene for primærbrands og tilhørende 

placeringsbrands i den samme tv-reklame og altså ikke undersøge, hvordan et placeringsbrand 

eventuelt kan påvirke erindringen af andre brands i den samme reklamebloks øvrige tv-reklamer. 

Ligeledes vil jeg af omfangsmæssige årsager ikke berøre, hvilke konsekvenser 

markedsføringsstrategien kan have for de forskellige brands image. 

 

Når man taler tv-reklamer, vil det i mange tilfælde være naturligt også at diskutere low 

involvement processing, da tv-reklamer oftest bearbejdes ved lav involvering. Diskussion af low 

involvement processing vedrører dog oftest den lave involverings betydning for 

brandassociationer og brandpræferencer, hvilket heller ikke er inden for denne afhandlings 

genstandsfelt. 

Ligeledes befinder langtidseffekter af PPL som f.eks. købsgenerering, imagepåvirkning, 

økonomisk værdi osv. sig uden for mit valgte genstandsfelt, og undersøgelsen vil kun omhandle 

den kortvarige effekt af PPL, dvs. hvilke brands forbrugerne erindrer straks efter eksponering. 

 

Undersøgelsen udføres med danske forbrugere og vil derfor udelukkende basere sig på danske 

tv-reklamer, da disse og dermed strategierne og tankerne bag dem er målrettet specifikt til 

danske seere. 
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Visse brands i casene kan tænkes at henvende sig både til B2C- og B2B-kunder, men da tv-

reklamer er markedsføring rettet primært mod B2C-markedet, vil respondenterne i 

forbrugerinterviewene derfor blive interviewet som privatpersoner. 

 

Det ville være interessant at interviewe både primær- og sekundærannoncører for at undersøge, 

hvilke tanker de gør sig om PPL i tv-reklamer. Det har dog ikke været muligt at opnå en aftale 

med nogen af disse, hvorfor denne vinkel ikke vil indgå i afhandlingen. 

 

Afhandlingen vil kun i begrænset omfang berøre det implicitte og underbevidste aspekt, da jeg 

kun vil undersøge det, der kan måles på bevidst niveau, dvs. de erindringer og holdninger, som 

forbrugerne selv kan give eksplicit udtryk for. 

 

Den danske lovgivning vedrørende brug af PPL ændres fra 2011, så det bliver lovligt for 

produktionsselskaber at modtage betaling for PPL i film og tv-udsendelser (Kulturministeriet, 

2010). Der findes dog ingen lovgivning for brug af PPL i tv-reklamer, og jeg vil derfor ikke 

behandle det juridiske aspekt yderligere. 

 

1.4 Metodeovervejelser 

1.4.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Da der som nævnt endnu ikke er blevet udført undersøgelser inden for denne afhandlings 

genstandsfelt eller blevet publiceret materiale derom, vil jeg i denne afhandling anlægge en 

elaborerende og eksplorativ tilgang (Andersen, 2005:21). Hermed menes, at afhandlingen vil 

fungere som en indledende undersøgelse af området som indikation af og inspiration til, hvad der 

kan være interessant at undersøge nærmere i fremtiden. En sådan proces kan klassificeres som 

grounded theory (Corbin et al., 2008), hvor inspiration til teori findes i et studiefelt, hvorefter teori 

udvikles, afprøves, tilpasses osv., indtil teorien kan siges at være ”begrundet” (Andersen, 

2005:202). Denne afhandling kan siges at udgøre første trin i et sådant forløb. 

 

Min metodemæssige tilgang er i høj grad inspireret af undersøgelsesspørgsmålet og vil være 

primært deduktiv (Saunders, 2009:500; Kvale et al., 2009:127), hvor jeg med udgangspunkt i den 

begrænsede eksisterende teori vil udvikle egen teori, som jeg derefter vil afprøve på en udvalgt 

empiri. Min empiri vil primært bestå af kvalitative forbrugerinterviews, da disse især er nyttige ved 

forskning i nye og ukendte områder, hvor en eksplorativ og elaborerende tilgang som denne 

anvendes (Liamputtong et al., 2005:5). Interviewene, som beskrives mere detaljeret senere, vil 

blive udført på relativ struktureret og standardiseret vis, da jeg som interviewer vil have fået 

opbygget en vis teoretisk baggrundsviden, hvis foreløbige plausibilitet jeg ønsker at afdække. 

Hertil vil en struktureret spørgeguide være nyttig, da jeg i så fald kan sikre at få dækket de 

områder, jeg gerne vil have belyst (Andersen, 2005:168). Ligeledes vil interviewanalysen være 
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primært pragmatisk, idet undersøgelsen grundlæggende skal observere hvilke brands, en udvalgt 

gruppe forbrugere erindrer efter eksponering af PPL i tv-reklamer. 

 

1.4.2 Alternativ metode 

En alternativ kvalitativ metode kunne være fokusgrupper. Fokusgrupper har på samme måde 

som individuelle interview den fordel, at det er muligt at gå i dybden med respondenternes 

udtalelser. Jeg vurderer dog, at fokusgrupper ville være uegnede i denne afhandling, da 

undersøgelsen skal afdække den enkelte forbrugers oplevelser. Der er intet behov for dialog og 

diskussion forbrugerne imellem. Tværtimod mener jeg, dette ville give et misvisende resultat, idet 

respondenterne ville kunne påvirke hinandens erindringer. 

 

1.4.3 Teori 

Mængden af publiceret litteratur omkring både tv-reklamer og især PPL er forholdsvist 

begrænset, og videnskabelige artikler er dominerende inden for området. Særligt PPL fangede 

først rigtigt forskernes interesse i 90’erne. Jeg vil derfor i denne afhandling først og fremmest 

inddrage og diskutere generel marketingteori som f.eks. Keller og De Pelsmacker, da jeg mener 

disse udgør en god baggrundsviden for anvendelsen af PPL. 

Derudover har jeg sorteret i den begrænsede mængde materiale om PPL og udvalgt teori derom 

ved hjælp af sneboldmetoden, hvilket vil sige, at jeg har ladet mig inspirere af ofte optrædende 

kilder og citerede forfattere i det læste materiale. 

 

De videnskabelige artikler er udvalgt ud fra flere kriterier for at sikre kildevaliditet. Først og 

fremmest har jeg for at sikre et vist videnskabeligt niveau udelukkende udvalgt peer-reviewed 

publikationer. Dernæst har nutidighed været en afgørende faktor for mig.  

Endeligt har også emnerelevans været afgørende i udvælgelsen af teoretiske artikler. PPL 

anvendes i flere forskellige medier, men jeg har som nævnt ikke kunnet finde udgivelser om 

anvendelsen i tv-reklamer. Jeg har derfor udvalgt teori vedrørende PPL i film og andre tv-

udsendelser, da jeg mener, dette område nærmer sig bedst, idet film, andre tv-udsendelser og tv-

reklamer alle har tv-mediet til fælles. Således har jeg valgt at basere min definition af PPL og 

diskussion af motiver for anvendelse af PPL i tv-reklamer på artikler af bl.a. Karrh og Russell, og 

ligeledes har jeg stræbt efter også at diskutere europæiske forfattere som f.eks. Reijmersdal, 

Neijens og Smit, hvis reklamekultur og -lovgivning efter min vurdering ligner mest den danske. 

 

Jeg vil i afhandlingen kort berøre cobranding. Jeg vil ikke inddrage generel brandingteori, da jeg 

antager, at læseren har en generel baggrundsviden inden for dette felt, men i stedet udelukkende 

fokusere på cobranding. Ligesom PPL er dette også et område med begrænset publiceret 

litteratur. Jeg har derfor (ud fra samme kriterier som ovenfor) valgt at diskutere forfattere som 

f.eks. Blackett og Grossman, da disse forekommer mig mest anerkendte inden for området. 



 5 

 

Jeg vil i afhandlingen inddrage Petty og Cacioppos Elaboration Likelihood Model. Modellen 

vedrører sandsynligheden for generel reklamebearbejdning og ikke erindring af PPL i tv-reklamer. 

Jeg har dog alligevel udvalgt netop den, da jeg synes, den har potentiale til at blive videreudviklet 

i en retning, hvor den kan fungere som teoretisk udgangspunkt til min undersøgelse af 

forbrugernes erindring af brands i tv-reklamer. I denne modeludvikling vil jeg desuden diskutere 

bl.a. Hansen og Percy. 

 

1.4.4 Dataindsamling 

Jeg vil i afhandlingen anvende både primære og sekundære kilder. Den primære empiri udgøres 

af kvalitative forbrugerinterviews, hvor 10 respondenter eksponeres for 6 reklamefilm 

indeholdende produktplaceringer og derefter interviewes om deres branderindring. 

Jeg vil endvidere foretage en indledende og uformel samtale med Rasmus F. Sørensen fra 

reklamebureauet Wibroe, Duckert & Partners (herefter WDP), der udelukkende tjener som 

baggrundsinformation om et reklamebureaus overvejelser om PPL i tv-reklamer. Da denne 

afhandling anlægger et forbrugerperspektiv, vil jeg kun referere til dette interview i begrænset 

omfang. 

Ligeledes vil jeg foretage en informationssamtale med Thomas Habekost, forskningsadjunkt ved 

Center for Visuel Kognition, Københavns Universitet, vedrørende menneskers 

opmærksomhedsfunktion og erindring i forbindelse med visuelle stimuli. 

 

Sekundær empiri vil primært bestå af eksisterende markedsundersøgelser af PPL generelt på det 

danske marked. Det skal nævnes, at disse undersøgelser primært vedrører film og tv og ikke tv-

reklamemediet. Jeg har dog alligevel fundet dem relevante i denne sammenhæng, for det første 

fordi der som nævnt ikke findes undersøgelser inden for mit genstandsfelt, og disse kontekster 

derfor nærmer sig bedst, og for det andet fordi de kan give et billede af den overordnede situation 

på det danske marked. 

Af aktualitets- og relevanshensyn har jeg valgt udelukkende at anvende danske publikationer 

udført inden for de seneste år. Eksempler på disse sekundærdata er 

Mindshares Reklameanalyse 2010 og Tranberg Marketing Panel & Børsens undersøgelse af PPL 

på det danske marked. 
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1.5 Begrebsdefinitioner 

For at lette læsningen af afhandlingen og give læseren et fagterminologisk udgangspunkt gives i 

det følgende en række begrebsdefinitioner. Det forudsættes, at læseren har en vis 

baggrundsviden inden for marketing, hvorfor grundbegreber ikke defineres i det følgende. 

 
Annoncør, afsender 

Annoncør sidestilles i denne afhandling med afsender. En reklames afsender defineres som 

ejeren af det markedsførte produkt/brand. 

- Primærannoncør 

Primærannoncøren er den primære afsender af reklamen, hvis produkt reklamen er skabt for. 

- Sekundærannoncør 

Sekundærannoncørens er reklamens ”skjulte” annoncør, hvis identificerbare produkt/brand 

anvendes/placeres i primærannoncørens reklame. 

 
Modtager, forbruger, seer 

Disse begreber anvendes sidestillet for den person, der eksponeres for kommunikationen. 

 
Primærbrand/-produkt 

Primærannoncørens brand/produkt. 

 
Sekundærbrand/-produkt, placeringsbrand/-produkt 

Sekundærannoncørens brand/produkt, som placeres i primærannoncørens reklame. 

 
Tv-reklame, reklamefilm, reklamespot 

Disse begreber bruges sidestillet for spots, der kan indgå både i tv-reklameblokke og –breaks. 

 
Eksplicit/deklarativ/bevidst erindring 

Erindringer/viden, hvis eksistens den pågældende person er bevidst om at have og bevidst kan 

genkalde og give udtryk for (f.eks. at telefonen ringede kl. 3.). Oftest er personen bevidst om 

disse erindringers oprindelse og kan relatere dem til en konkret situation. Eksplicit hukommelse 

er det modsatte af implicit hukommelse, der vedrører viden og erindringer, hvis 

eksistens/oprindelse man ikke nødvendigvis er bevidst om (som f.eks. vaner), og derfor ikke kan 

udtrykke. Det centrale aspekt er altså, hvorvidt en person er i stand til bevidst at udtrykke sig om 

(eksplicitere) den opståede erindring. 

 
Erindring 

Betegnelsen erindring bruges i denne afhandling til at beskrive noget, der er lagret i 

hukommelsen, og svarer derfor til et minde. Erindring er i dette tilfælde altså ikke en dansk 

oversættelse af erindringsformen ”recall”. 



 7 

 

1.6 Relevans 

Denne afhandling har især relevans for personer med enten personlig eller faglig interesse i 

markedsføring med særligt fokus på PPL og tv-reklamer. Afhandlingen vil fungere som en 

dybdegående undersøgelse af et nichefelt inden for de nævnte områder og vil derved kunne 

bygge videre på læserens eksisterende grundviden. 

 

Forbrugere bombarderes hver dag med reklamer i alverdens udformninger, og 

markedsføringsbranchen udvikler sig derfor i et hastigt tempo for at fange forbrugernes 

opmærksomhed i vrimlen. Det er således vigtigt at kende de forskellige 

markedsføringsstrategiers effekt. Denne afhandling søger at afklare, hvorvidt PPL i tv-reklamer 

registreres af modtagerne, og hvorvidt og hvordan disses branderindring påvirkes heraf. 

Afhandlingen kan derfor være en hjælp til både annoncører og bureauer i deres fremtidige 

arbejde. 

Endvidere kan afhandlingen være interessant for andre forskere og studerende ved at bidrage 

med yderligere viden inden for et stort set uudforsket område.
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1.7 Afhandlingens struktur 

I det følgende vil jeg redegøre for afhandlingens struktur for at give læseren et overblik over de 

forskellige kapitlers og afsnits indbyrdes sammenhæng. Afhandlingen er overordnet inddelt i fire 

hovedblokke bestående af flere kapitler og afsnit jf. nedenstående figur: 

 

Figur 1.1: Afhandlingens struktur 
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Som vi allerede har set, er afhandlingen blevet indledt med en beskrivelse af problemfeltet og en 

problemformulering samt en redegørelse for afgrænsning og den metodemæssige tilgang. Denne 

første hovedblok er afgørende som indledning til afhandlingens øvrige indhold og for at kunne 

fastlægge et genstandsfelt, så det tydeliggøres for læseren, hvad der kan forventes, og lige så 

vigtigt ikke kan forventes af denne afhandling. 

 

Efter indledningen følger den anden hovedblok med analyse-/diskussionskapitler og -afsnit, hvor 

der først redegøres for det danske reklamemarked, således at læseren opnår et overblik over 

grunde til, at tv-reklamer stadig anvendes og videreudvikles. Herefter følger en definition af 

afhandlingens genstandsfelt samt en diskussion af dets fordele og ulemper. 

Denne anden hovedblok tjener til at undersøge problemformuleringens to første underspørgsmål 

og fastlægger en teoretisk referenceramme for mit genstandsfelt, der kan lægges til grund for 

afhandlingens videre forløb. 

 

Den tredje hovedblok tager udgangspunkt i de foregående kapitler og den udarbejdede definition 

og vedrører danske forbrugeres branderindring i forbindelse med PPL i tv-reklamer. Her vil jeg 

diskutere og videreudvikle ELM-modellen for at opnå et teoretisk udgangspunkt for 

sandsynligheden for branderindring. Jeg vil ligeledes på baggrund af modellen opstille to 

hypoteser, hvis foreløbige plausibilitet jeg efterfølgende vil undersøge empirisk ved hjælp af 

forbrugerinterviews. Forbrugerinterviewene vil blive udført med udgangspunkt i cases, der 

udvælges på baggrund af tidligere diskussioner og definitioner. Denne tredje hovedblok vil danne 

grundlaget for undersøgelse af problemformuleringens to sidste underspørgsmål. 

 

Der vil løbende i afhandlingen blive foreløbigt opsummeret og konkluderet, så centrale pointer og 

vurderinger, som jeg finder væsentlige for afhandlingens sammenhæng, konstant tydeliggøres for 

læseren. Afhandlingens sidste hovedblok udgør derfor en overordnet konklusion, der 

sammenfatter den viden og de indblik, jeg har opnået i løbet af processen, og bruges således til 

besvarelse af hele den samlede, opstillede problemformulering. Konklusionen følges af en 

perspektivering, der vil belyse punkter, som jeg igennem afhandlingen ikke har haft mulighed for 

at undersøge, men som jeg finder interessante og relevante at basere fremtidig forskning på. 
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2 Tv-reklamer 

Danske tv-reklamer så dagens lys i 1988 (Andersen i Hansen et al., 2003:295) og er siden blevet 

et af de mest omtalte reklamemedier blandt både modtagere, annoncører og danskere generelt 

(Andersen et al. i Hansen et al., 2001a:303), og tilsyneladende elsker danskerne at hade tv-

reklamer (Jochims, 2009:6). Jeg vil derfor i dette kapitel analysere, hvordan det aktuelle danske 

marked for tv-reklamer ser ud for at vurdere, hvilken baggrund annoncørerne har for stadig at 

benytte og videreudvikle dette så ofte udskældte medie. Jeg vil af pladsmæssige hensyn og som 

følge af læserens grundviden ikke diskutere de generelle fordele og ulemper ved tv-reklamer, 

men i stedet primært fokusere på reklameudbud og -forbrug samt forbrugernes holdning til tv-

reklamer. 

 

2.1 Det danske tv-reklamemarked 

Tv-annoncering er et af de dyreste medier (slides fra forelæsning i Mediastrategi og  

-planlægning, 31. august 2009:42), men alligevel forventer 78 % af de største danske annoncører 

at benytte tv-annoncering i 2011 (TNS Gallup et al., 2010:20). Endvidere vurderer ca. 39 % af 

annoncørerne tv som værende det vigtigste medie for afsætning af deres produkter (ibid:24)
1
. 

Annoncørernes begejstring for tv-reklamer er da også tydelig, når man betragter tv-

annonceringens udvikling. 

Siden 2002 er det samlede antal viste tv-reklamer på alle reklamebærende kanaler i Danmark 

steget med 123 % til i alt 2.063.313 viste spots i 2009, mens den samlede visningstid er steget 

med 99 % til i alt 2.226 min./dag (TV 2, 2010). Ligeledes så en gennemsnitlig dansker 160 tv-

reklamer om ugen i 2009, hvilket dog stadig er markant færre reklamer end andre lande, vi 

normalt sammenligner os med (Jochims, 2009:5). 

 

Figur 2.1: Det danske tv-reklameudbud 
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   (Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra TV 2 (2010)) 

                                                 
1 Det er dog i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at den udførte undersøgelse omfatter de 450 største annoncører i 
Danmark, og at tallene derfor ikke er fuldt repræsentative for det danske marked, da kun primært de største annoncører 
benytter sig af tv (TNS Gallup et al., 2010:25). 
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Det stigende antal af tv-reklamer, hvilket også kan benævnes reklameclutter, kan efter min 

mening sandsynligvis være resultatet af et fast tv-annonceringsbudget hos virksomhederne 

kombineret med en faldende visningspris (bilag 1), der således giver mulighed for køb af mere 

reklametid. Man kan frygte, at reklameudviklingen skyldes vanetænkning og manglende 

innovation, så der reklameres, fordi man altid har gjort det, og fordi alle andre gør det 

(Christensen, 2001:62) jf. også Chain (i Mackay, 2005:98): 

”The general perception that no advertising campaign is complete without the inclusion of TV 

advertising continues to exist”. 

 

Det er ikke til at sige, hvorvidt tv-annoncering skyldes vanetænkning, men under alle 

omstændigheder ser det dog ud til, at tv-annoncering har en række helt klare fordele, der gør det 

attraktivt i forhold til andre medier, hvilket jeg vil behandle i det følgende. 

 

Ifølge Mindshare Reklameanalysen 2010 er tv stadig et af de hyppigst anvendte medier for 

danskerne (Mindshare, 2010:60). 97,8 % af de danske husstande er udstyret med et fjernsyn og 

51 % med min. to fjernsyn (MedieStatistikBanken, ingen dato(a)). Dertil ser ca. 75 % af alle 

danskere over 3 år tv hver dag (MedieStatistikBanken, ingen dato(b)). Der er altså mulighed for 

både at kommunikere bredt til en stor del af den danske befolkning og samtidigt 

målgruppetilpasse i kraft af det store kanaludvalg. 

 

Tv er takket være især de kreative muligheder et af de mest opmærksomhedsskabende medier 

og overgås faktisk kun af tilbudsaviser (Mindshare, 2010:18). Tv-reklamer er derfor velegnede til 

etablering af brands i forbrugerens hukommelse og dermed skabelse af awareness (Keller, 

2008:374). 

Det kan så diskuteres, om de opmærksomhedsskabende tv-reklamer er en direkte drivkraft for 

køb jf. f.eks. AIDA-modellen. Jeg vil tilslutte mig Ehrenberg (2000:40), der anfører, at en egentlig 

købsintention og dermed købsgenerering opstår efter et prøvekøb af produktet. Jeg vil vurdere, at 

tv-reklamer ikke i sig selv er købsgenererende, men at de via skabelse, genoplivning eller 

styrkelse af produkt-/brandawareness kan fungere som katalysator og accelerere et prøvekøb, 

som så kan generere det egentlige loyalitetskøb jf. også Ehrenberg (2000:45). 

En stor og stadig stigende del af danskerne angiver da også, at reklamer, sandsynligvis på grund 

af awareness-skabelsen, fungerer som inspiration til køb jf. figur 2.2 på næste side. 
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Hvad end der måtte være den egentlige købsgenererende faktor, synes tv-annoncering under 

alle omstændigheder at påvirke forbrugernes købsadfærd. En kort gennemgang af TV 2’s 

casesamling vidner om, at tv-reklamer i flere tilfælde har haft en effekt for annoncørens salg. 

F.eks. er tilfældet for Netto (TV 2, ingen dato(b)), at: 

”[t]v-annoncering skaber størst salgseffekt, og effekten har endda været stigende gennem årene 

2005-2008 (…). Det betyder, at for hver krone Netto brugte på tv-annoncering i årene 2005-2008, 

blev salget forøget med 11 kroner.” 

 

Det samme gælder for Louis Nielsen, hvor tv er den primære salgsdriver og står for 83 % af 

mediernes effekt på salget (TV 2, ingen dato(c)), og De Danske Vægtkonsulenter øgede på et år 

salget af sin tv-annoncerede yoghurt med 30 % (TV 2, ingen dato(a)). 

Det skal dog i denne forbindelse nævnes, at TV 2 med denne casesamling taler som sælger af 

annonceplads til annoncører, hvilket betyder, at samlingen selvfølgelig er præget af 

solstrålehistorier. Men de mange cases afspejler ikke desto mindre en positiv tendens mht. 

salgsgenerering på baggrund af tv-annoncering. Om tv-reklamerne så har genereret et stabilt 

salg, der fortsætter på længere sigt, eller blot enkeltstående prøvekøb på baggrund af awareness 

jf. ovenstående kan kun fremtiden vise. 

 

Tv-reklamer bliver dog også betragtet som et af de mest irriterende medier og overgås på dette 

felt kun af e-mail- og mobilreklamer samt fysiske salgsbreve (Mindshare, 2010:39). 

Reklameanalysen viser dog også, at danskernes irritation over reklamer generelt er faldende 

(ibid:40), og at flere faktisk anser reklamer som værende underholdende (ibid:14). Samtidigt 

vurderer en stigende del af de adspurgte, at reklamer giver brugbar information, hvilket kan være 

årsag til, at flere vurderer reklamer som en inspirationskilde til køb, og at færre skifter væk fra 

reklamerne. 

 

Figur 2.2: Danskernes holdning til reklamer 

(Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Mindshare (2010:7,39,72)) 
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Det skal understreges, at holdningsændringerne ikke er markante, men jeg vurderer alligevel den 

positive udvikling til at være forholdsvis tydelig og gennemgående. 

 

Det lader altså til, at på trods af den relativt høje pris kan tv-annoncering stadig være fordelagtig, 

hvilket sandsynligvis er grunden til, at annoncørerne fortsat i så høj grad benytter sig af denne 

strategi og vælger at videreudvikle den. 

Den stigende reklameclutter udgør dog en væsentlig udfordring for tv-reklamerne. Mennesket har 

kun en begrænset opmærksomhedskapacitet, som skal fordeles mellem alle de indtryk, man 

møder (Thomas Habekost, personlig samtale den 22. juni 2010; Godin, 1999:26; Petty et al. i 

Percy et al., 1983:4). I takt med at antallet af tv-reklamer stiger, bliver der derfor mindre og 

mindre opmærksomhed tilovers til den enkelte reklame. Jeg synes derfor, det umiddelbart kan 

virke paradoksalt at integrere flere brands i en tv-reklame, da dette alt andet lige må bidrage 

yderligere til støjen, så forbrugerens opmærksomhed bliver endnu sværere at fange. 

 

Jeg vil derfor i det følgende først og fremmest analysere det fænomen, hvor flere brands 

integreres i en reklame, for at vurdere hvordan fænomenet i det hele taget kan defineres, og 

derefter undersøge hvilken effekt denne brandinflation i reklamer kan have for forbrugernes 

erindring af de involverede brands. 
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3 Flere brands i tv-reklamer 

Jeg antager, at annoncørerne selv er opmærksomme på reklameclutteren og vanskeligheden i at 

blive synlig i et støjkaos uden blot at skabe endnu mere støj. Derfor har det overrasket mig at se 

flere tv-reklamer, hvori der optræder flere brands, uden at det umiddelbart virker som et 

markedsføringssamarbejde. Det drejer sig om tilfælde, hvor de tilføjede brands indtager en mere 

tilbagetrukket position i forhold til det brand, som reklamen er udarbejdet for, men alligevel er 

tydelige og genkendelige for forbrugeren.  

 

Denne utraditionelle – eller i hvert fald mindre omdiskuterede – reklamestrategi, hvor flere brands 

inkorporeres i en tv-reklame, omtales på følgende vis af en informant fra et reklamebureau i et 

interview foretaget af Langer et al. (2002:175): 

 

”Men der er jo en anden form for skjult reklame, som ikke er så omtalt. Det er, når vi i vores 

reklamespots lægger nogle produkter ind, som ikke er hovedbudskabet. Når du i et reklamespot 

for Oddset eller Magasin eller Polle fra Snave lægger nogle figurer eller produkter ind, som ikke 

har noget at gøre med mobiltelefoner eller tips eller Magasin. Men som indgår som en del af 

historiefortællingen. (…) Det er der aldrig nogen, der omtaler. Det synes jeg er smart. Det er en 

nytænkende måde at krydssubsidiere produkter ind, hvor forbrugeren ikke har fokus på.” 

 

Denne tilsyneladende intentionelle skjulte integrering af produkter i tv-reklamer i 

markedsføringsøjemed leder efter min vurdering tankerne i retning af PPL. I en undersøgelse 

foretaget af Tranberg Marketing Panel og Børsen (2006) bekræftes det da også, at der opereres 

med PPL i reklamefilm på det danske marked. Ifølge undersøgelsen er brugen endda forholdsvis 

udbredt. Undersøgelsen er foretaget blandt de 200 største annoncører i Danmark, og her angiver 

ca. 12 % at benytte sig af produktplaceringer i reklamefilm (Tranberg et al., 2006:4). 

 

3.1 Product Placement? 

Da ovenstående tyder på, at inkorporering af flere brands i en tv-reklame kan beskrives som PPL, 

vil jeg i det følgende definere PPL for at vurdere, hvorvidt inkorporering af flere brands i en tv-

reklame kan defineres som værende product placement, og hvilke tilfælde definitionen i så fald 

omfatter og ikke omfatter. Dette vil jeg bruge som udgangspunkt for den videre analyse og 

forbrugerundersøgelse. 

 

Mange forskere har forsøgt at definere begrebet product placement, men er endnu ikke kommet 

til enighed om en entydig definition. De talrige forsøg på at definere PPL (bl.a. Karrh, 1998:33; 

Russell & Belch, 2005:74; Reijmersdal, Neijens & Smit, 2009:429; D’Astous & Séguin 1999:897; 

Langer i Grønholdt et al., 2008a:265) (bilag 2) er ofte blot variationer af hinanden tilpasset 
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respektive kontekster og empiriske undersøgelser. Jeg vil derfor i det følgende diskutere hvilke 

aspekter, en definition bør omfatte, og på den baggrund udarbejde definitionen. 

 

En definition af fænomenet vil i høj grad afhænge af, om det betragtes af en forsker, annoncør 

eller forbruger, idet de vil have forskellige forudsætninger og derfor også inddrage forskellige 

faktorer. I denne afhandling anlægges som tidligere nævnt et forbrugerperspektiv. 

 

3.1.1 Placeringsobjekt 

Flere forskere (f.eks. Karrh, 1998:32; Reijmersdal, Neijens & Smit, 2009:430) har kritiseret 

betegnelsen product placement, da placeringsobjektet sjældent blot er et generisk produkt. Jeg 

tilslutter mig denne argumentation, da jeg mener, at placeringer oftere omfatter identificerbare 

brands, logoer eller andre forretningskendetegn, som f.eks. lyde og andre brandmarkører, som 

associeres til brandet – tænk f.eks. bare på McDonald’s karakteristiske kendingsmelodi. Jeg vil 

dog ikke i denne afhandling diskutere mulige betegnelser, men i stedet fortsat benytte den 

oprindelige betegnelse product placement. Jeg vil dog på baggrund af ovenstående understrege 

vigtigheden af, at en definition af PPL tager stilling til hvilke placeringsobjekter, der er omfattet. 

 

3.1.2 Placeringsmedie 

Product placement opstod i film og andre tv-programmer, hvilket også er årsagen til, at ældre 

definitioner er ret begrænsede mht. mediet og kun forholder sig til tv som f.eks. Balasubramanian 

(1994:31). PPL har dog i tidens løb spredt sig til andre medier, og en definition bør derfor ikke 

udelukke medier, der kan fremstå som placeringsmedier i en forbrugers optik. Karrh (1998:33) 

foreslår ”mass media programming”, men med den teknologiske udvikling og fremtidige 

muligheder inden for f.eks. direct marketing mener jeg, at også denne betegnelse kan udelukke 

placeringsmedier. Russell et al. (2005:74) anvender betegnelsen ”entertainment vehicle”, hvilket 

må siges at være mere tidssvarende og bredere dækkende, men dog stadig begrænsende i 

forhold til f.eks. undervisningsbøger. En definition af placeringsmediet skal altså favne bredt for at 

kunne være anvendelig også for fremtidens PPL. 

 

3.1.3 Betaling 

Et aspekt, der medfører en vis uenighed, er, hvorvidt PPL er betinget af betaling. Karrhs definition 

(1998:33) forudsætter, at der skal foreligge betaling, hvorimod D’Astous et al. (1999:897) ikke 

fastsætter, hvorvidt betaling er en betingelse. Langer (i Grønholdt et al., 2008a:265) forudsætter 

også betaling, men erkender samtidigt, at denne kan tage flere former og bruger derfor begrebet 

”modydelse”, der således kan omfatte både rede penge, donation af produkt, udlån af produkt 

osv. Flere forskere vælger sandsynligvis at definere begrebet ud fra betalingsaspektet, da man 

herved kan fastlægge, om placeringen af produktet beror på en aftale mellem annoncørerne, 

hvilket kan være relevant i forskningsmæssig og især i juridisk sammenhæng, eller om produktet 
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blot indgår som rekvisit som en del af et realistisk miljø og i stedet kan betegnes som product 

presence (Andersen, 2006:13). 

 

Betalingsaspektet er dog efter min vurdering ligegyldigt og unødvendigt i en definition, der tager 

udgangspunkt i forbrugerens synsvinkel. Efter min overbevisning skelner forbrugeren formentligt 

mellem PPL og product presence ved at vurdere den oplevede reklameværdi. Hvis forbrugeren 

oplever produktets tilstedeværelse som en reklame for det pågældende produkt, vil denne efter 

min overbevisning betegne produktet som værende PPL uanset aftale- og betalingsforhold. Hvis 

forbrugeren derimod ikke oplever tilstedeværelsen som en reklame, vil produktet sandsynligvis i 

stedet blive betragtet product presence. Jeg vil endvidere argumentere for, at den oplevede 

reklameværdi afhænger af, hvor fremtrædende forbrugeren finder brandet i den givne kontekst, 

idet jeg formoder, at reklameværdien opleves højere desto mere fremtrædende 

produktplaceringen forekommer forbrugeren. 

Jeg vurderer derfor, at fremtrædenhedsaspektet er vigtig ved definering af PPL. 

 

3.1.4 Fremtrædenhed 

En definition af PPL i forbrugerens optik bør altså også omfatte et brands oplevede 

fremtrædenhed og dermed reklameværdi i den givne kontekst. Jeg vil derfor i det følgende 

analysere, hvad der kendetegner fremtrædenhed, inden jeg fortsætter til den endelige definition. 

Oplevet fremtrædenhed er selvsagt subjektiv, idet forbrugere givetvis vægter betydningen og 

omfanget af de indvirkende faktorer forskelligt. Jeg vil derfor i det følgende diskutere hvilke 

faktorer, der kan påvirke den oplevede fremtrædenhed for en produktplacering, men ikke 

klassificere og vægte faktorerne efter deres vigtighed, da dette efter min mening er en subjektiv 

vurdering. 

 

3.1.4.1 Kendskabsgrad 

Jeg mener først og fremmest, at forbrugerens kendskab til et brand kan påvirke dennes oplevelse 

af brandets fremtrædenhed, idet jeg vurderer, at der er større sandsynlighed for, at en forbruger 

lægger mærke til et for vedkommende kendt element end et ukendt element, jf. også Russell 

(1998:361). Det er min overbevisning, at jo mere familiær, en forbruger er med et brand, og jo 

større en position det indtager i forbrugerens hverdag, desto større sandsynlighed er der for, at 

forbrugeren bemærker det i en reklamesammenhæng, jf. også Diehl et al. (i Hansen et al., 

2003:310). Som følge heraf vil jeg også mene, at demografiske forskelle såsom køn og alder kan 

have betydning. Mænd og kvinder har sjældent samme produktbrug og dermed -kendskab og vil 

derfor sandsynligvis også lægge mærke til forskellige brands og opleve disses fremtrædenhed på 

forskellig vis. På samme måde lægger børn sandsynligvis også mærke til andre brands end 

voksne. Det samme kan også gøre sig gældende, hvis forbrugeren har en særlig relation til et 

brand som f.eks. at være ansat i virksomheden. 
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3.1.4.2 Involveringsgrad 

Jeg vil også vurdere, at modtagerens involveringsgrad i mediet har en betydning for, hvor 

fremtrædende et placeret produkt opleves. Der kan argumenteres for, at en stor involvering i 

mediet vil medføre en stor opmærksomhed på en eventuel produktplacering. Men som nævnt er 

opmærksomhed en begrænset mængde, som skal deles mellem mediet med dets øvrige indhold 

og det placerede produkt, hvilket jeg tror i de fleste tilfælde vil falde i medieindholdets favør, der 

jo er tilvalgt aktivt af modtageren.  

Der er kun blevet udført en undersøgelse om medieinvolveringens effekt mht. computerspil 

(Reijmersdal et al., 2009:434), hvor det sås, at et computer-skydespil, der kræver stor 

opmærksomhed, ikke efterlader opmærksomhed til produktplaceringer (ibid:439). Jeg vil formode, 

at dette resultat ofte også kan gøre sig gældende for andre spændingsfyldte medier med en høj 

involveringsgrad som f.eks. gyserfilm, krimier mm., hvor en produktplacering i så fald ikke vil 

forekomme fremtrædende i forbrugerens øjne. 

På den anden side mener jeg dog ikke, at fremtrædenheden er højere, jo lavere 

involveringsgraden er. Hvis et medie tildeles en minimal opmærksomhed (som f.eks. et tændt tv 

under avislæsning), registreres produktplaceringen formentligt heller ikke. Jeg vil derfor formode, 

at produktplaceringer sandsynligvis vil forekomme mest fremtrædende for forbrugeren, hvis 

denne er middel involveret i mediet med opmærksomhedsoverskud til produktplaceringen. 

 

3.1.4.3 Placeringstype 

Ligeledes mener jeg, at selve placeringstypen har betydning for, hvor fremtrædende en 

produktplacering opleves. Ligesom der findes en række forskellige definitioner af PPL, findes der 

også en række forskellige klassificeringer af placeringstyper. F.eks. D’Astous et al. (1999:898) 

grupperer produktplaceringer i henhold til disses integrationsgrad. Jeg vil dog argumentere for, at 

det med denne inddeling kan være svært at skelne mellem, hvornår en produktplacering som 

f.eks. et butiksinteriør er implicit, og hvornår den er integreret eksplicit. Jeg mener derfor, at det er 

mere fordelagtigt at typeinddele efter produktplaceringernes udførelse ligesom også både Gupta 

et al. (1998:48-49) og Russell (1998:357), der redegør for, at der findes tre forskellige 

placeringstyper: 1) visuel, 2) auditiv og 3) audiovisuel.
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Ad 1) De rent visuelle produktplaceringer omfatter synlig placering af selve produktet, brandet 

eller andre visuelle brandmarkører (Gupta et al., 1998:49), som f.eks. Apples logo i et brevhoved i 

filmen Forrest Gump eller Carlsberg-lastbilen i Spiderman-filmen. 

Ad 2) De rent auditive produktplaceringer omfatter ifølge både Russell (1998:357) og Gupta et al. 

(1998:49) rene verbale placeringer, hvor brandet eller andre brandrelaterede budskaber nævnes 

ved ord. Jeg vil dog også inkludere øvrige brandrelaterede auditive midler jf. også Karrh 

(1998:33), så auditive produktplaceringer også omfatter f.eks. lyden af Nokias standardringetone, 

som jeg vil betegne som en integreret del af Nokias brand. 

Ad 3) Audiovisuelle produktplaceringer vurderer jeg til at omfatte kombinationer af ovenstående.  

 

Law et al. (2000:1068) har med udgangspunkt i tv-serien Seinfeld studeret hvilke af ovenstående 

placeringstyper, der huskes bedst af modtagerne. De kom frem til, at audiovisuelle 

produktplaceringer påvirker flere sanser, hvilket forbedrer både recall og recognition. Derfor må 

de klassificeres som havende en større grad af fremtrædenhed, hvilket også stemte overens med 

Russells resultater (1998:357). De fandt dog ikke en markant forskel mellem rent visuelle og rent 

auditive produktplaceringer. Det gjorde i stedet Russell (2002), der forklarede det ved, at rent 

auditive produktplaceringer alt andet lige må have en større fremtrædenhed end rent visuelle 

produktplaceringer, da de som type er integreret i manuskriptet. Derved har de større betydning 

for plottet og bearbejdes derfor grundigere af modtageren (Russell, 2002:313). Jeg mener, denne 

argumentation har sin rigtighed, men kun når auditive produktplaceringer udelukkende omfatter 

verbale produktplaceringer og ikke andre typer auditive produktplaceringer som f.eks. førnævnte 

Nokia-ringetone, der ikke nødvendigvis er manuskriptintegreret. 

Jeg vil derfor på baggrund af ovenstående formode, at forbrugere ofte vil opleve audiovisuelle 

produktplaceringer mere fremtrædende end rent visuelle og rent auditive produktplaceringer, men 

at forskellen i oplevet fremtrædenhed for rent visuelle og rent auditive produktplaceringer 

afhænger af produktplaceringens udformning. 

 

3.1.4.4 Synlighed 

Jeg vil vurdere, at for visuelle produktplaceringer kan også synligheden være en vigtig faktor for 

den oplevede fremtrædenhed. Synlighed kan omfatte, hvorvidt placeringsobjektet ses i for- eller 

baggrunden, kameraføringen, hvor meget der vises af logo, produkt osv., jf. også Russell 

(1998:357). Jeg vil alt andet lige formode, at jo mere synlig en produktplacering er, jo mere 

fremtrædende forekommer den, og jo større sandsynlighed er der for, at den huskes. Dette viste 

sig da også at være tilfældet ved produktplaceringer i film, jf. undersøgelse udført af Gupta et al. 

(1998:53), samt i tv-serier, jf. undersøgelse udført af Law et al. (2000:1068). Undersøgelserne 

viste, at synligt fremtrædende produktplaceringer giver en bedre både unaided og aided produkt- 

og brand recall end mindre synlige produktplaceringer. 
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Der kan argumenteres for, at et lille hjørne af et for forbrugeren velkendt brand også kan trigge 

dennes opmærksomhed, så den begrænsede synlighed faktisk bidrager til produktplaceringens 

fremtrædenhed. Jeg vil vurdere, at dette sagtens kan være en mulighed i visse tilfælde, netop da 

fremtrædenhed er så subjektiv en størrelse. Jeg vil dog antage, at produktplaceringer med høj 

synlighed generelt opleves mere fremtrædende end produktplaceringer med lav synlighed. 

 

Man kan af naturlige årsager ikke tale om decideret synlighed for auditive produktplaceringer, 

men jeg vil formode, at der også må være forskel på, hvor iørefaldende og dermed fremtrædende 

en produktplacering er mht. tonefald, lydniveau osv. (Russell, 1998:357). Der er desværre ikke 

blevet lavet undersøgelser inden for dette område, men jeg vil formode, at ligesom øget 

synlighed giver større erindring, gør det samme sig gældende, jo mere markeret den auditive 

produktplacering er. 

 

3.1.4.5 Varighed 

Generelt vil jeg mene, at der for både visuelle og auditive produktplaceringer gælder, at 

varigheden kan have en betydning for den oplevede fremtrædenhed. Jo længere tid en modtager 

eksponeres enten visuelt eller auditivt for en produktplacering, jo større sandsynlighed må man 

formode der er, for at vedkommende finder den fremtrædende og kommerciel. 

Jeg finder det dog ikke muligt at fastsætte en generel grænse for, hvornår en produktplacering er 

lang- eller kortvarig. Også denne faktor er subjektiv og vedrører, hvorvidt modtageren oplever 

produktplaceringen som langvarig i forhold til konteksten. 

 

3.1.4.6 Frekvens 

I forlængelse af varigheden er også frekvens en faktor, der kan påvirke en produktplacerings 

fremtrædenhed. Jeg vurderer, at jo flere gange en produktplacering vises eller høres, jo mere 

påfaldende vil den gentagende opmærksomhed på produktplaceringen sandsynligvis virke for 

modtageren, og jo større vil sandsynligheden være, for at produktplaceringen findes 

fremtrædende. 

 

3.1.4.7 Integration 

Som tidligere antydet kan også det placerede produkts integration i plottet have betydning for 

fremtrædenheden. Jeg vil mene, at jo mere integreret en produktplacering er i konteksten (i form 

af anvendelse, vigtighed for handling osv.), jo større sandsynlighed er der for, at modtageren 

lægger mærke til den og muligvis finder den fremtrædende. Russell (2002:307) og Reijmersdal et 

al. (2009:438) fandt da også, at højt integrerede produktplaceringer medfører en højere 

erindringsgrad end mindre integrerede produktplaceringer.
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3.1.4.8 Naturlighed 

Jeg vil argumentere for, at også en produktplacerings naturlighed og relevans i konteksten kan 

have betydning for den oplevede fremtrædenhed og reklameværdi. (U)naturlighed kan i denne 

sammenhæng vedrøre f.eks. produkttype (eksempelvis computerbrands i en historisk film), 

brandværdi (eksempelvis en Harley-Davidson til en af Sex and the City-pigerne), vigtighed i 

kontekst (hvis f.eks. et brand bliver en films omdrejningspunkt såsom FedEx i filmen Cast Away). 

En produktplacering i (efter forbrugernes vurdering) unaturlige omgivelser vil sandsynligvis 

forekomme påfaldende inkongruent og medføre undren, hvormed den opleves mere 

fremtrædende, jf. også Russell (2002:308). 

 

3.1.4.9 Øvrige produktplaceringer 

Endeligt vil jeg mene, at ligesom reklameclutter påvirker opmærksomhedsfordelingen for de 

enkelte reklamer, har også produktplaceringsclutter betydning for opmærksomheden på de 

enkelte produktplaceringer og dermed muligheden for oplevet fremtrædenhed. En 

produktplacering i en produktion med flere produktplaceringer vil efter min vurdering alt andet lige 

i højere grad risikere at forsvinde i mængden, så produktplaceringen opleves mindre 

fremtrædende. 

 

I nedenstående skema ses en opsummering af de faktorer, der efter min vurdering bidrager til 

forbrugerens oplevelse af produktplaceringers fremtrædenhed: 

 

Figur 3.1: Fremtrædenhedsfaktorer 

 Fremtrædenhed 

Lav                                                              Høj 

Kendskabsgrad Lav Høj 

Involveringsgrad 
Lav 

Høj 
Middel 

Placeringstype 
Visuel 

Auditiv 
Audiovisuel 

Synlighed Tilbagetrukket Fremhævet 

Varighed Kort Lang 

Frekvens Lav Høj 

Integration Lav Høj 

Naturlighed Høj Lav 

Øvrige 

produktplaceringer 

 

Mange 

 

Få 

     (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Der er altså efter min mening en del faktorer, der kan påvirke modtagerens oplevelse af et brands 

fremtrædenhed og reklameværdi i en kontekst. Som nævnt er fremtrædenhed en subjektiv 

vurdering, og det er derfor ikke muligt at sige noget om, hvordan fremtrædenhedsfaktorerne 

vægter i forhold til hinanden, og om/hvordan de påvirker hinanden indbyrdes, da det oftest vil 

bero på individuelle forskelle. 

 

3.1.5 Opsamling og definition 

På baggrund af ovenstående vurderer jeg, at en definition af PPL set ud fra et 

forbrugerperspektiv bør tage stilling til placeringsobjektet, -mediet samt produktplaceringens 

fremtrædenhedsværdi. Jeg vil i det følgende formulere en definition, som efter min mening 

omfatter disse aspekter, for derefter at vurdere hvorvidt inkorporering af flere brands i en tv-

reklamer kan defineres som værende PPL. 

 

Jeg definerer product placement set med forbrugerens optik som værende: 

 

 

 

 

 

Med definitionen af PPL slået på plads er det nu muligt at diskutere, hvorvidt tilstedeværelsen af 

flere brands i en tv-reklame for et andet brand er decideret produktplacering set fra forbrugerens 

synsvinkel. Dette kan gøres ved at betragte, hvad definitionen inkluderer henholdsvis 

ekskluderer. 

 

Først og fremmest fastslår definitionen, at placeringsobjektet skal være et brandet produkt, 

brand eller anden brandmarkør, hvorved der afgrænses fra generiske produkter. Dette betyder, 

at placeringsobjektet, som kan tage mange former, skal være i stand til at få modtageren til at 

skabe associationer til et specifikt brand for at være omfattet af definitionen. 

Da denne afhandlings genstandsfelt netop drejer sig om inkorporering af brands og ikke 

generiske produkter i en tv-reklame, må det konkluderes, at reklamestrategien i henhold til denne 

betingelse kan defineres som værende PPL.

En så fremtrædende placering af et brandet produkt, brand eller anden brandmarkør, at 

modtageren oplever en tilført reklameværdi i et medie i en kontekst med et andet 

hovedformål end kommerciel kommunikation fra produktplaceringens afsender. 
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Dernæst opstiller definitionen også betingelser for placeringsmediet, idet der kun er tale om PPL, 

når brandet placeres i et medie i en kontekst med et andet hovedformål end kommerciel 

kommunikation fra produktplaceringens afsender. 

 

Det vil sige, at: 

- Definitionen omfatter alle typer medier som bl.a. radio, bøger, internet, teater osv. 

Også tv, som tv-reklamer jo optræder i, er inkluderet. 

- Brandet skal være placeret i en kontekst i mediet, dvs. f.eks. film, artikler, musik(-

videoer), tv-serier, undervisningsmateriale osv. Tv-reklamer må siges at udfylde 

denne rolle på tv. 

- Kontekstens overordnede formål er ikke at markedsføre det placerede brand. 

Herved omfattes tv-reklamer, så længe et placeret produkt ikke udgør tv-

reklamens primærbrand (f.eks. er en Coca-Cola-flaske i en reklame for Coca-Cola 

ikke omfattet, mens en forekomst af en Coca-Cola-flaske på et bord i et 

kontormiljø i en bankreklame derimod godt kan være omfattet). 

 

Definitionen tager som nævnt udgangspunkt i modtageren, og for denne er intentioner, aftaler, 

betaling osv. mellem de involverede parter ligegyldig, når et produkt skal defineres som en 

produktplacering. Definitionen fastsætter derfor ingen betingelser for betalingsaspektet, men i 

stedet for den oplevede fremtrædenhedsværdi. 

Det forudsættes af definitionen, at et placeret brand skal være så fremtrædende, at 

modtageren oplever en tilført reklameværdi, for at det kan klassificeres som en 

produktplacering. Dette betyder, at eventuelle rekvisitbrands sagtens kan være inkluderet, hvis 

forbrugeren oplever dem som særligt iøjne- (eller iøre-)faldende og derfor tillægger dem en 

kommerciel værdi. En fra annoncørens side tilsigtet produktplacering er derved også kun 

omfattet, hvis modtageren oplever den tilstrækkeligt fremtrædende. 

På baggrund af ovenstående vil jeg derfor konkludere, at inkorporering af et produkt/brand i en tv-

reklame for et andet produkt/brand kan defineres som produktplacering, såfremt modtageren 

opfatter placeringen som værende fremtrædende og reklameværdiskabende. 

 

Denne konklusion er jo i sagens natur kun min fortolkning, og jeg anerkender da også, at der 

findes andre grænseflader. F.eks. kan det diskuteres, om fænomenet ikke i stedet kunne 

klassificeres som værende cobranding, idet der jo er tale om flere brands i samme 

markedsføringssammenhæng, hvilket jeg derfor vil behandle i det følgende.
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3.3 Cobranding? 

Cobranding er en markedsføringsstrategi, hvortil der kun er udarbejdet få, men alligevel 

forskellige definitioner. Jeg vil i det følgende derfor ikke tage udgangspunkt i en definition for at 

vurdere, hvorvidt inkorporering af flere brands i en tv-reklame kan klassificeres som værende 

cobranding, men i stedet diskutere hvilke ligheder og forskelle, der eksisterer mellem cobranding 

og mit genstandsfelt, for derved at vurdere hvorvidt begreberne kan sidestilles. 

 

3.3.1 Ligheder 

Overordnet formål 

Først og fremmest anvendes cobranding, som suffikset ”branding” antyder, til markedsføring 

(Grossman, 1997:191). Cobranding giver mulighed for at forøge awareness for et brand via 

eksponering over for partnerens kunder, hvilket måske kan føre til et større salg (Blackett et al., 

2000:164). Samtidigt giver cobranding også mulighed for reducerede marketingomkostninger, da 

disse deles med partneren (ibid:167). 

Hvad angår flere brands i tv-reklamer, gør stort set det samme sig gældende. Tv-reklamer er pr. 

definition skabt til markedsføring af deres indhold, og inkorporering af et brand i et andet brands 

reklame vil medføre eksponering for en anden målgruppe. Ligeledes kan inkluderingen af flere 

brands reducere produktionsomkostningerne. 

 

Flere brands 

Som præfikset ”co-” antyder, drejer cobranding sig om et samarbejde mellem flere brands 

(Blackett et al., 2000:162), hvilket i sagens natur også er tilfældet i forbindelse med inkorporering 

af flere brands i tv-reklamer.  

 

Værdikomplementaritet og -overførsel 

Cobranding anvendes oftest til at skabe merværdi for hvert af de to brands via gensidig 

værdioverførsel, hvorfor der ofte ses overensstemmelse mellem brandsenes værdier, også kaldet 

værdikomplementaritet (Blackett et al., 2000:163; Grossman, 1997:192). Cobranding kan dog 

også anvendes ved knapt så komplementære brands for at udvide brandassociationerne (Keller, 

2008:289). Under alle omstændigheder har minimum et af brandsene oftest en vis brandværdi for 

at muliggøre værdioverførsel (Keller, 2008:292; Lindemann i Blackett et al., 1999:97). 

Tilføjede brands i tv-reklamer anvendes, som vi senere skal se i afsnit 4.1.1, side 27, oftest som 

rekvisitter til miljøskildring qua deres værdier, og det er derfor oftest en forudsætning, at minimum 

dette ekstra medvirkende brand har en vis brandværdi, som er komplementært med reklamens 

hovedbrand. 

Jeg vurderer derfor, at også værdikomplementaritet og -overførsel et fællestræk for cobranding 

og inkorporering af flere brands i tv-reklamer. 
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Der findes altså en del væsentlige ligheder mellem cobranding og denne afhandlings 

genstandsfelt, der kan tale for, at fænomenet kan kaldes for cobranding. 

Der findes dog også en lang række væsentlige forskelle. 

 

3.3.2 Forskelle 

Tilblivelse af nyt produkt 

Cobranding medfører ofte udarbejdelse af et nyt produkt eller modificering af et eksisterende jf. 

Blackett et al. (1999:134); Helmig et al. (2008:360). Dette kunne f.eks. være McDonalds’ 

McFlurry-is med Daim chokolade. 

Keller (2008:289) definerer cobranding som: 

"Two or more existing brands are combined into a joint product or are marketed together in 

some fashion", 

der kan, men ikke nødvendigvis omfatter udarbejdelse af et nyt produkt, brand eller en anden 

form for konkret resultat på samarbejdet. De fleste forskere forudsætter dog, at cobranding 

indebærer et ”samarbejdsbarn” som f.eks. Blackett et al. (2000:4): 

”A mixture of tangible and intangible values symbolized in a trademark which, if properly 

managed, creates value and ensures influence on a market over time” 

 

og Washburn et al. (2000:591): 

”Pairing two or more branded products (constituent brands) to form a separate and unique 

product (composite brand)”. 

 

De tilfælde af inkorporering af flere brands i en tv-reklame, som denne afhandling vedrører, er 

derimod som nævnt af ren markedsføringsmæssig karakter og omfatter ikke tilblivelsen af et nyt 

produkt. 

 

Da der ligesom i tilfældet med PPL ikke eksisterer en overordnet, universelt gældende definition 

for cobranding afhænger vurderingen selvfølgelig af hvilken definition, der tages udgangspunkt i. 

Jeg vil dog tilslutte mig det flertal af forskere, der anser cobranding som værende relativt 

produktorienteret, og ser derfor ingen sammenhæng mellem cobranding og mit genstandsfelt på 

dette område
2
.

                                                 
2 Med det forbehold at et (eller flere) af de i reklamen medvirkende produkter selvfølgelig godt kan være et cobrandet 
produkt. 
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Produktkomplementaritet 

Da cobranding ofte medfører et nyt eller et tilpasset produkt, forudsætter strategien ofte 

komplementære produktkategorier (Washburn et al., 2000:600; Helmig et al., 2008:362) som 

f.eks. Coca-Cola + Bacardi rom, hvor der opleves en naturlig sameksistens i brugssituationen. 

I mit genstandsfelt anvendes brands i tv-reklamer derimod som nævnt hovedsageligt som 

rekvisitter til kontekstskildring, og produktkomplementaritet er derfor irrelevant. 

 

Tidsperspektiv 

Cobranding er som oftest af mellemlang varighed, så brandassociationer kan nå at blive godt 

fasttømret hos forbrugerne (Blackett et al., 2000:163; Helmig et al., 2008:360). Inkorporering af 

flere brands i en tv-reklame er dog underlagt reklamens korte levetid, så på dette område ser jeg 

ingen lighed med cobranding. 

 

Økonomisk investering og forpligtelser 

Tilsyneladende medfører cobranding i højere grad forpligtelser for de to brands i forhold til et 

samarbejde om en tv-reklame. Det er min overbevisning, at der sandsynligvis skal indgås mere 

bindende kontrakter, investeres i nyt markedsføringsmateriale, måske fremstilles nye produkter jf. 

ovenfor osv. Med udgangspunkt i de reklamefilm, hvor jeg har fundet eksempler på andre 

medvirkende brands, lader det umiddelbart til, at parterne kun forpligter sig for den ene film, der 

ikke nødvendigvis bliver dyrere af at indeholde to brands frem for kun et. 

 

3.3.3 Opsamling 

Inkorporering af flere brands i en tv-reklame minder efter min vurdering om cobranding på en lang 

række områder mht. f.eks. formål og værdikomplementaritet. Der findes dog også en række 

elementer, der overbeviser mig om, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem strategierne. 

Cobranding er ofte langt mere produktorienteret og kræver derfor også et produktfit. Samtidigt 

lader det også til, at samarbejdet er længere i forhold til inkorporering af brands i tv-reklamer, og 

både de økonomiske og juridiske forpligtelser kan tænkes at være større. Endvidere berører mit 

genstandsfelt som nævnt tilfælde, hvor markedsføringssamarbejdet ikke umiddelbart er tydelig for 

forbrugeren, hvilket det må siges oftest at være i forbindelse med cobranding. 

 

Jeg erkender dog, at cobranding under alle omstændigheder udgør et grænseområde, og der kan 

forekomme tilfælde, der må siges at ligge i en gråzone. Jeg vil derfor i forbindelse med 

udvælgelse af reklamecases forsøge at undgå denne gråzone og udvælge cases, der efter min 

vurdering på ingen måde kan forveksles med cobranding.
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3.4 Selvstændig betegnelse? 

Der kan også argumenteres for, at fænomenet ikke bør puttes i en kasse, men i stedet stå for sig 

selv med sit eget navn og sin egen definition, hvilket f.eks. også foreslås af Langer et al. i form af 

”ad in ad”-markedsføring. Ad in ad defineres i Langers et al. rapport (2002:174) som: 

”(…) en strategi, hvor et reklamebudskab for et produkt blive[r] integreret i en 

reklamekommunikation for et andet produkt”. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående diskussioner mener jeg dog, at fænomenet læner sig så meget 

op ad traditionel product placement og ikke adskiller sig så markant derfra, at der er behov for at 

navngive en ny genre. Anbringelse af flere brands i en tv-reklame udgør efter min overbevisning 

blot en enkelt gren under PPL-paraplyen på linje med f.eks. PPL i film, bøger, sangtekster osv. 

Jeg vil derfor i resten af denne afhandling definere og betegne markedsføringsstrategien som 

værende product placement.
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4 PPL i tv-reklamer 

Efter at have fastslået betegnelsen PPL giver det nu mening at undersøge, hvilke fordele og 

ulemper, der er forbundet med PPL i tv-reklamer, samt tilhørende effekter og risici. 

 

4.1 Fordele 

4.1.1 Kontekstskildring 

Ideen bag produktplaceringen opstår oftest hos reklamebureauet, der efterfølgende kontakter 

annoncørerne (Tranberg et al., 2006:8; Rasmus F. Sørensen, personlig samtale den 27. maj 

2010). Her er baggrunden som oftest et behov for en rekvisit, der på naturlig vis kan bidrage til at 

opbygge et miljø og en kontekst i en given reklamefilm. Placering af brands kan endda medføre 

en mere realistisk skildring af et miljø. Vi lever i en brandfyldt verden, og brands er en naturlig del 

af vores hverdag. Derfor giver det også mening at anvende brands i medierne for at gøre et 

program mere autentisk og karakterisere aktører og historiens ramme (Russell, 1998:359), hvilket 

jeg også mener gør sig gældende for tv-reklamer. Brands er så udbredte i vores hverdag, at: 

”[d]et er jo strengt taget umuligt at optage en reklamefilm uden at være refererende og benytte sig 

af regi, rekvisitter og locations – og dermed vil andre brands altid optræde mere eller mindre 

eksplicit i alle TV reklamer” 

(Rasmus F. Sørensen, personlig samtale den 27. maj 2010) jf. også Langer et al. (2002:145). Det 

kan derfor tænkes, at generiske produkter i visse tilfælde endda vil virke mere iøjnefaldende og 

forstyrrende, da vi er så vant til at se brands overalt jf. også Natharius (i Galician, 2004:215). 

 

4.1.2 Værdioverførsel 

Brands kan også andet end at bidrage til realistiske omgivelser, idet brands repræsenterer 

forskellige værdier (Keller, 2008:66). Med værdier menes i denne forbindelse forbrugerens 

mentale responser på brandet i forhold til f.eks. brandimage, -associationer, -mening og 

-personlighed (som f.eks. ”moderne”, ”ung” og ”frisk”) til forskel fra f.eks. et brands økonomiske 

værdi. 

Et brand kan placeres for at fortælle noget mere specifikt om konteksten og tilføre den og 

primærbrandet bestemte værdier, jf. også Russell (1998:359). Værdiladede placeringsbrands kan 

fungere som katalysator i forbindelse med afkodning af reklamemiljøet og primærbrandet 

(Rasmus F. Sørensen, personlig samtale den 27. maj 2010) og kan derved bruges til at 

portrættere et brugerimage og understrege primærbrandets værdier jf. også Keller (2008:236), 

hvilket er en fordel for primærannoncøren. 

 

Værdioverførslen kan dog også være en fordel for sekundærannoncøren og er da også en af 

hovedårsagerne til, at de danske annoncører benytter sig af produktplacering (Tranberg et al., 

2006:12). Placeringsbrandet kan på tilsvarende måde drage fordel af eksponering sammen med 
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primærbrandet, hvis image og værdier sekundærannoncøren finder attraktive og gerne vil 

associeres med. 

 

Jeg vil dog mene, at værdioverførslen, hvad enten den foregår den ene, den anden eller begge 

veje, vil afhænge af, hvor høj en brandværdi, der er tilknyttet henholdsvis primær- og 

sekundærbrandet, hvilket behandles nærmere i det følgende. 

 

4.1.2.1 Værdikombinationer 

Selvom jeg tidligere har afvist at klassificere mit genstandsfelt som cobranding, vil jeg dog 

alligevel i det følgende hente inspiration i cobrandinguniverset og navnligt i en undersøgelse 

foretaget af Washburn et al. (2000) vedrørende cobranding af produkter med forskellige 

brandværdier, da værdioverførsel som tidligere nævnt er et fællestræk
3
 (jf. afsnit 3.3.1, side 23). 

 

Jeg vil antage, at der i forbindelse med placering af et brand i en tv-reklame for et andet brand 

findes fire forskellige kombinationer
4
: 

 

Figur 4.1: Kombinationer af brandværdi 

 Primærbrand Placeringsbrand 

Brandværdi 

Høj Høj 

Lav Høj 

Høj Lav 

Lav Lav 

    (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Høj/Høj 

Man kan argumentere for, at to brands begge med en høj brandværdi har meget værdi at 

overføre til hinanden. Men da produktplaceringer som nævnt oftest indebærer 

værdikomplementaritet, vil jeg argumentere for, at to brands med høj brandværdi ikke kan tilføre 

hinanden bemærkelsesværdig merværdi, da de begge sandsynligvis har nået en form for 

mætningspunkt. Til gengæld mener jeg, at to højt vurderede brands heller ikke vil miste 

brandværdi ved at blive kombineret i den samme reklame jf. også Washburn et al. (2000:600).

                                                 
3 Det skal dog nævnes, at undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i cobranding inden for kompatible 
produktkategorier. Resultaterne kan selvsagt være anderledes i tilfælde af inkompatible kategorier, der i sagens natur 
sagtens kan forekomme i forbindelse med produktplacering. 
4 Der findes selvfølgelig flere kombinationer i tilfælde af flere produktplaceringer i den samme tv-reklame. Her 
forudsættes det dog, at der kun er én produktplacering ud over primærbrandet. 
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Lav/Lav 

Ligeledes må det forventes, at heller ikke tilfælde, hvor begge brands har en lav brandværdi, 

generer stor merværdi, idet der ikke er meget værdi at overføre. Dette understøttes også af 

Washburn et al. (2000:597), hvor et cobrandet produkt opnår en bedre brandværdi inden 

produktkøb ved kombinationen Høj/Høj frem for Lav/Høj og Lav/Lav. 

 

Lav/Høj / Høj/Lav 

I de to tilfælde, hvor kombinationen består af et brand med høj brandværdi og et med lav 

brandværdi, er der mulighed for flere resultater, hvilket efter min overbevisning i sidste ende 

afhænger af den konkrete brandsammensætning. 

Der er mulighed for, at brandet med høj værdi overfører værdi til brandet med lav værdi og 

bevarer sit eget høje værdiniveau. Der er dog også mulighed for, at det store brand mister værdi, 

når det kombineres med et mindre brand, eller at begge brands stort set bevarer deres 

oprindelige værdiniveau. Washburn et al. (2000) fandt i deres undersøgelse, at cobranding 

medfører en bedre brandværdi for begge brands (dog størst effekt for brandet med lav værdi) 

uanset kombination. Så hvis dette resultat kan overføres til mit genstandsfelt, vil jeg vurdere, at 

produktplaceringer i tv-reklamer vil være gunstigt for begge brands med hensyn til 

værdioverførsel, i tilfælde hvor brandsene har forskellig brandværdi. 

 

Jeg vil dog i forbindelse med PPL i tv-reklamer som før antydet hævde, at det er en forudsætning, 

at det placerede brand har en relativt høj brandværdi (heraf den grå markering i tabellen). Når 

brands placeres i en reklamefilm med det primære formål at skildre et miljø og tillægge 

konteksten visse værdier, er det en nødvendighed, at de i forvejen selv har en vis brandværdi og 

ikke mindst genkendelsesværdi for forbrugerne – i modsat fald kunne man jo blot have anvendt et 

generisk produkt. Primærbrandet, der spiller hovedrollen i tv-reklamen, kan derimod naturligvis 

have både høj og lav brandværdi. 

 

Værdioverførsel er altså efter min vurdering en af de store fordele ved at anvende PPL i tv-

reklamer – både for primær- og placeringsbrandet. 

 

4.1.3 Økonomiske fordele 

PPL i tv-reklamer kan sandsynligvis også udgøre en økonomisk fordel for annoncørerne 

afhængigt af aftalen. Der findes ingen faste betalingsmodeller, og spillereglerne varierer 

tilsyneladende fra situation til situation. Den tidligere nævnte undersøgelse foretaget af Tranberg 

et al. (2006) blandt de 200 største annoncører i Danmark viser, at kun 22 % af de virksomheder, 

der produktplacerer i reklamefilm, har ydet betaling for det. Størstedelen forærer i stedet 

produkterne væk eller stiller dem til rådighed.  
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Figur 4.2: Finansiering af PPL i tv-reklamer 
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(Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Tranberg et al. (2006:6)) 

 

Jeg synes dog, undersøgelsen har en mangel, idet man også kunne forestille sig, at 

sekundærannoncøren i visse tilfælde modtager betaling for at få sit produkt placeret. 

 

Generelt kan man dog forestille sig, at anvendelse af PPL i tv-reklamer reducerer 

produktionsomkostningerne til fordel for primærannoncøren, mens sekundærannoncøren kan 

opnå en gratis eller under alle omstændigheder forholdsvis billig eksponering af sit brand. 

 

4.1.4 Synlighed 

En yderligere fordel for sekundærannoncøren er, at produktplaceringer generelt kan anvendes til 

at sikre kontinuitet med virksomhedens øvrige marketingaktiviteter ved at forøge 

eksponeringsfrekvensen for det placerede brand. Reklamer for det samme produkt i flere 

forskellige kommunikationskanaler genererer alt andet lige en synergieffekt (Karrh et al., 

2003:139; Keller, 2008:267). Jo flere eksponeringer, jo større sandsynlighed for, at et brand 

fasttømres i en forbrugers hukommelse. Samtidigt har en produktplacering i en tv-reklame (og i tv 

generelt) også den fordel, at produktet kan vises i brug (Karrh et al., 2003:143). 

 

4.1.5 Effekt 

Eksponeringen af en produktplacering i en tv-reklame og den eventuelle deraf følgende 

værdioverførsel kan sandsynligvis have flere forskellige både implicitte og eksplicitte effekter, 

som kan vedrøre bl.a. brandimage, brandawareness, brandassociationer, købsintention, 

købsadfærd osv. ligesom PPL i andre medier (Reijmersdal et al., 2009:440). Desværre er der 

som nævnt ikke blevet udført undersøgelser omkring effekten af PPL i tv-reklamer, og da denne 

form for PPL er særegen, idet der indgår flere brands, mener jeg ikke, at man umiddelbart kan 

drage paralleller til resultater fra andre undersøgelser af PPL i andre medier. Ydermere vil jeg 

formode, at effekten i høj grad afhænger af den specifikke situation, dvs. reklamens opbygning, 



 31 

 

produktplaceringens udformning, seerens fokus osv., så jeg vil derfor ikke på dette tidspunkt gå 

yderligere i dybden med mulige effekter. Jeg vil i stedet blot understrege, at 

markedsføringsstrategien sandsynligvis medfører en række situationsafhængige effekter, som 

desværre endnu er ukendte. Jeg vil dog senere i forbindelse med forbrugerinterviewene belyse, 

hvilke eksplicitte effekter i form af branderindring, som anvendelsen af PPL i tv-reklamer kan 

tænkes at have. 

 

4.2 Ulemper 

4.2.1 Manglende kontrol for sekundærannoncør 

Sekundærannoncørens manglende kontrol anses ofte som en relativ stor ulempe i forbindelse 

med produktplaceringer generelt (Keller, 2008:289). Ved PPL i film afgør filmproducenten som 

regel hvordan, hvor, hvor længe osv. produktet placeres. Dette medfører en usikkerhed for 

annoncøren, der naturligvis ikke ønsker sit produkt portrætteret i et dårligt lys
5
. 

Dette gælder til dels også for produktplaceringer i tv-reklamer, hvor der også er risiko for at få sit 

produkt anbragt i en mindre gunstig sammenhæng. Det tyder dog på, at placeringsbrandets ejer 

har en stor indflydelse på anvendelsen og i sidste ende kan nægte brug af produktet efter 

gennemgang af storyboard og manuskript (Rasmus F. Sørensen, personlig samtale den 27. maj 

2010). Sekundærannoncøren har dog sjældent kontrol over mediaplanlægningen og kan derfor 

ikke kontrollere hvilken målgruppe, produktplaceringen eksponeres for. 

 

4.2.2 Skjult reklame 

PPL sidestilles ofte med begrebet ”skjult reklame” i den offentlige debat (Elkjær, 2010), hvorved 

der kastes et negativt lys over de annoncører, der benytter sig af denne strategi, så de fremstilles 

som både overtalende og manipulerende over for den intetanende forbruger. 

Jeg vil dog hævde, at PPL næppe kan defineres som værende skjult reklame, qua 62 % af den 

danske befolkning er bevidst om dets eksistens og lægger mærke til det
6
 (Andersen, 2006:20). 

Ligeledes kan der argumenteres for, at PPL i tv-reklamer er tydelig markeret reklame qua stedet, 

hvor det optræder, jf. også Langer et al. (2002:63). 

 

4.2.3 Svært at måle effekt 

Jeg vil betegne PPL i tv-reklamer som værende en af de marketingaktiviteter, hvis effekt generelt 

er svær at måle, for det første fordi, effekterne som før nævnt er ukendte. Ligeledes kan mange 

andre faktorer have betydning for effektmåling af produktplaceringer generelt. F.eks. kan en 

paralleltkørende marketingkampagne spille ind, ligesom også prisfald, offentlig omtale af 

virksomheden osv. kan påvirke de tænkelige implicitte og eksplicitte effekter. 

                                                 
5 Som f.eks. Mars Inc. der fravalgte at placere sine M&M’s i filmen E.T. i frygt for, at børn ville blive bange for rumvæsnet 
– en beslutning som i høj grad kom The Hershey Chocolate Company med deres Reese’s Pieces til gode (Russell et al., 
2005:74). 
6 Dog gældende for kun tv-programmer og -serier. 



 32 

 

4.2.4 Få eksponeringer 

Som nævnt tidligere er seertal for tv-reklamer meget lave i forhold til f.eks. film. Samtidigt nyder 

produktplaceringer på film normalt godt af en lang levetid (Langer et al., 2002:73), hvorimod tv-

reklamer er begrænset til en vis periode. Dette faktum kombineret med forbrugernes relativt lave 

opmærksomhed på tv-reklamer giver derfor grund til at tro, at der kun genereres et lavt antal 

reelle eksponeringer (kontra OTS, dvs. hvor mange, der har haft mulighed for at se reklamen, 

men ikke nødvendigvis ser den jf. Randrup i Grønholdt et al., 2008b:72) for en produktplacering i 

en tv-reklame. Dette betyder, at der er risiko for, at kun meget få forbrugere lægger mærke til en 

produktplacering, der har krævet både økonomiske og tidsmæssige ressourcer. Dette kan have 

betydning for både primær- og sekundærannoncøren, idet produktplaceringens tiltænkte funktion 

som f.eks. værdioverførsel måske slet ikke registreres af forbrugeren. 

 

4.2.5 Støjgenererende 

Jeg vil vurdere, at den nok største ulempe i forbindelse med PPL i tv-reklamer er reklame- og 

brandclutteren. Som nævnt mener jeg, at PPL i tv-reklamer kan bidrage til reklameclutteren, og 

der kan argumenteres for, at idet forbrugerens opmærksomhed skal deles mellem flere brands, 

kan PPL have den konsekvens, at opmærksomheden fjernes fra primærbrandet. 

Reklamebureauet WDP har da også oplevet et tilfælde, hvor et placeringsbrand i en tv-reklame 

løb med meget af opmærksomheden, hvilket var ganske utilsigtet
7
 (Rasmus F. Sørensen, 

personlig samtale den 27. maj 2010). 

I værste fald kunne man forestille sig, at kombinationen af flere brands medfører brandforvirring 

(De Pelsmacker et al., 2007:102), hvor kommunikationens egentlige afsender, primærbrandet, 

forveksles med placeringsbrandet og derfor ikke erindres. 

 

4.3 Opsamling 

PPL i tv-reklamer er forbundet med en række fordele især mht. værdioverførsel mellem de to 

brands. Samtidigt udgør produktplaceringer en økonomisk hjælp for begge annoncører, idet 

primærannoncøren kan få stillet rekvisitter til rådighed, mens sekundærannoncøren sikres relativt 

billige eksponeringer. På den anden side er en stor ulempe, at effekten for begge parter er svær 

at måle og stort set ukendt. Det undrer mig, at ingen har udført undersøgelser af PPL i tv-

reklamer, da produktplaceringers effekt for reklamefilm i sin helhed er ukendt, og ikke mindst fordi 

det er min vurdering, at der er risiko for, at meget fremtrædende produktplaceringer kan fjerne 

opmærksomheden fra primærbrandet, så dette overses. Jeg vil derfor i det følgende undersøge, 

hvor stor sandsynlighed der er, for at forbrugerne lægger mærke til produktplaceringer i tv-

reklamer og efterfølgende kan huske at have set dem, samt hvilken betydning dette kan have for 

erindringen af primærbrands. 

                                                 
7
 Yderligere oplysninger om casen foreligger desværre ikke. 



 33 

 

5 Branderindring i forbindelse med PPL i tv-reklamer 

Hjernen og dens processer er komplekse og i flere tilfælde ukendte, og det vil af denne årsag 

ikke være muligt for mig i denne afhandling at udfærdige en endegyldig redegørelse for, hvordan 

forbrugere registrerer og erindrer produktplaceringer i tv-reklamer. Jeg vil dog i følgende kort 

skitsere de tilsyneladende vigtigste psykiske processer, der vedrører branderindring, for at opnå 

et indblik i hvilken betydning disse kan have for branderindringen. 

Efterfølgende vil jeg på baggrund af redegørelsen for de psykiske processer inddrage en model, 

der efter min mening tilnærmelsesvis kan anvendes til vurdering af sandsynligheden for 

forbrugeres branderindring efter eksponering af tv-reklamer indeholdende produktplaceringer.  

 

5.1 Hukommelse og opmærksomhed 

Som nævnt vil jeg i denne afhandling undersøge, hvorvidt forbrugere erindrer primær- og 

placeringsbrands umiddelbart efter eksponering af givne tv-reklamer indeholdende 

produktplaceringer. Vi bevæger os derfor lige på grænsen mellem korttids- og 

langtidshukommelsen, der er ca. 20 sekunder (Ashcraft et al., 2010:520). 

 

Hukommelse kan være enten eksplicit (deklarativ) eller implicit (nondeklarativ) (ibid:185). Eksplicit 

hukommelse omhandler erindringer, hvis eksistens og oprindelse den pågældende person er 

bevidst om og kan eksplicitere at være i besiddelse af, mens implicit hukommelse er ubevidst 

tilegnet viden. Bevidsthedsaspektet er altså den afgørende forskel. 

Da denne afhandling vedrører forbrugeres evne til selvstændigt at fremkalde sig brands, de er 

bevidste om at have set i en given eksponering, bevæger vi os inden for den eksplicitte 

hukommelse. Mere specifikt har vi at gøre med den episodiske hukommelse, hvor 

respondenterne testes for, om de bevidst erindrer en konkret begivenhed (Thomas Habekost, 

personlig samtale den 22. juni 2010; Baars et al., 2007:275). Hermed ikke være sagt, at 

produktplaceringer ikke kan have en ubevidst samt længerevarende effekt, men i denne 

afhandling vil jeg kun undersøge denne eksplicitte (bevidste) effekt i form af erindring umiddelbart 

efter eksponering. 

 

For at kunne erindre en hændelse eksplicit er det en forudsætning, at personen har været 1) 

opmærksom i øjeblikket og 2) bevidst registrerer/bearbejder informationerne (Baars et al., 

2007:240,278; Percy et al., 2009:255). 

 

Som nævnt er opmærksomhed en begrænset mængde, hvis samlede kapacitet ikke kan øges 

yderligere (Thomas Habekost, personlig samtale den 22. juni 2010). Umiddelbart betyder dette 

altså, at hvis primærbrandet tildeles al forbrugerens opmærksomhed, vil placeringsbrandet 

sandsynligvis ikke blive bevidst registreret og dermed erindret samt vice versa. Flyttes noget af 
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opmærksomheden derimod til placeringsbrandet, vil der samtidigt forsvinde en tilsvarende 

mængde opmærksomhed fra primærbrandet (Percy et al., 2009:257), så der nærmest er tale om 

en vampyreffekt. Herved øges sandsynligheden for, at begge brands bearbejdes bevidst og 

erindres. 

Der kan dog godt skrues op og ned for opmærksomhedsmængden inden for det samlede 

kapacitetsområde (Thomas Habekost, personlig samtale den 22. juni 2010). Dvs., at hvis 

forbrugeren ikke har aktiveret al sin samlede opmærksomhed, kan opmærksomheden øges på 

de to brands, indtil den samlede opmærksomhedskapacitet nås. Herefter kan opmærksomheden 

forskydes mellem de to som ovenfor nævnt eller reduceres igen. 

 

Figur 5.1: Eksempler på opmærksomhedsfordeling  
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(Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af personlig samtale med Thomas Habekost den 22. juni 2010) 

 

Selvom tv-reklamen kun tildeles en begrænset mængde opmærksomhed, er der altså alligevel 

mulighed for, at produktplaceringer bemærkes og bearbejdes bevidst. Jo højere opmærksomhed, 

der er på produktplaceringen, jo større sandsynlighed er der dog for, at denne erindres eksplicit 

(Thomas Habekost, personlig samtale den 22. juni 2010). 

Opmærksomhed er dog ikke en garanti for eksplicit erindring, der som nævnt også er betinget af 

bevidst bearbejdning. Jeg vil derfor i det følgende undersøge sandsynligheden for forbrugeres 

bevidste bearbejdning af brands i en tv-reklame.
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5.2 Bevidst bearbejdning i henhold til Elaboration Likelihood Model 

I det følgende vil jeg tage udgangspunkt i ”The Elaboration Likelihood Model of Attitude Change” 

(Petty et al., 1981 (1996)) (herefter ELM-modellen) for at vurdere den teoretiske sandsynlighed 

for, at produktplaceringer bearbejdes/registreres bevidst og erindres eksplicit af forbrugerne. 

ELM-modellen vedrører, som navnet antyder, sandsynligheden for bearbejdning af en reklame og 

dens elementer og efterfølgende overbevisning af forbrugeren (Petty et al. i Percy et al., 1983:4). 

Jeg vil dog udelukkende koncentrere mig om sandsynligheden for bearbejdning (og dermed 

erindring) og ikke behandle modellens betragtninger vedrørende persuasion og attitude change, 

da disse befinder sig uden for denne afhandlings genstandsfelt. 

 

Figur 5.2: Elaboration Likelihood Model 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Kilde: Gengivelse på baggrund af Petty et al. (1981(1996))) 

 

ELM-modellen angiver i korte træk, hvorledes reklamer generelt (og dermed også tv-reklamer) 

kan bearbejdes via enten central eller perifer rute afhængigt af forbrugerens momentane 

Motivation, Ability og Opportunity (MAO-faktorer) for reklamebearbejdning i øjeblikket for 

eksponering (Petty et al. i Percy et al., 1983:136). Er alle MAO-faktorerne høje, er der størst 

sandsynlighed for en dominerende central bearbejdning, men er blot én eller flere af faktorerne 

lave, vil den perifere bearbejdning formodentligt være den styrende. Jeg vil i det følgende forklare 

og bearbejde ELM-modellen mere dybdegående.
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Det skal understreges, at selv med udgangspunkt i en model som denne, er det ikke muligt at 

konkludere noget universelt gældende omkring menneskers bearbejdning og erindring af tv-

reklamer, da der altid vil være individuelle og situationelle forskelle. Men jeg vil alligevel i det 

følgende diskutere, hvilke tendenser jeg mener gør sig gældende for de danske forbrugere. 

 

5.2.1 Motivation 

Først og fremmest er motivationen en af de afgørende faktorer for, hvilken bearbejdningsrute der 

sandsynligvis benyttes. 

Motivation omfatter modtagerens lyst til at vise opmærksomhed, bearbejde information osv. i 

øjeblikket for eksponering af reklamen (De Pelsmacker et al., 2007:79; Petty et al. i Percy et al., 

1983:5). Dette hænger i høj grad sammen med modtagerens involveringsgrad i mediet. Har 

modtageren f.eks. ikke lyst til at se tv-reklamer, er motivationen lav, og sandsynligheden for 

perifer bearbejdning er højere. 

Tv-reklamer er ofte ofre for en lav involvering og lav opmærksomhed (Krugman, 1965:352), 

hvilket også er tilfældet på det danske marked. Den lave involvering er altså en væsentlig faktor, 

som i sig selv peger i retning af en hovedsageligt lav motivation. Som nævnt anser også en stor 

del af den danske befolkning tv-reklamer som værende irriterende, om end niveauet er faldende. 

Dette er også en faktor, der bidrager til en lav motivation. 

Dertil afhænger motivationsgraden også i høj grad af reklamens personlige relevans for 

forbrugeren (Petty et al., 1981(1996):257). Hvis forbrugeren finder produktkategorien 

uinteressant, eller tidligere produkterfaringer har bidraget til brandviden, vil motivationsgraden 

reduceres. En stresset, travl og træt forbruger vil ligeledes også have en lavere motivation for 

reklamebearbejdning, selvom produktkategorien i virkeligheden findes relevant og interessant. 

Motivationsfaktoren er altså i mange tilfælde lav, hvilket peger i retning af sandsynligheden for, at 

tv-reklamer bearbejdes primært perifert. 

 

5.2.2 Ability/evne 

Er motivationen derimod høj, er det næste spørgsmål, hvorvidt modtageren er i stand til at 

bearbejde reklamen i øjeblikket for eksponering. Der kan være flere faktorer, der gør det umuligt 

for den enkelte at bearbejde reklamen. F.eks. kan reklamen være udarbejdet på et uforståeligt 

sprog uden undertekster, eller der kan være skruet ned for lyden på tv’et, så reklamen ikke kan 

høres. Ligeledes kan der tales for hurtigt, så modtageren ikke når at opfange ordene, eller klippes 

for hurtigt, så modtageren ikke når at opfange billederne osv. Eller budskabet kan være for 

kompliceret at forstå. Sådanne eksempler medfører en lav evne. Jeg vil dog med udgangspunkt i 

min egen erfaring og en formodning om, at annoncører stræber efter at gøre deres tv-reklamer så 

tydelige og letforståelige som muligt, vurdere, at evnen i de fleste tilfælde er høj, hvilket peger i 

retning af sandsynligheden for en hovedsageligt central bearbejdning. 
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5.2.3 Opportunity/mulighed 

Er både motivations- og ability-faktorerne høje, drejer reklamebearbejdningen sig i sidste ende 

om forbrugerens bearbejdningsmulighed i øjeblikket for eksponering. Med mulighed menes, 

hvorvidt de eksterne og situationelle forhold tillader modtageren at bearbejde reklamen (De 

Pelsmacker et al., 2007:79).  

Omstændigheder som forstyrrelser i hjemmet i form af f.eks. telefonopkald, strømafbrydelser, 

børn, samtaler osv. er afgørende for bearbejdningsmuligheden. Det er vanskeligt at udlede noget 

generelt om disse faktorer, idet de hovedsagligt er situationsbestemte. Jeg vil derfor blot 

konkludere, at forbrugerens mulighed kan være både høj og lav og derfor pege i retning af 

sandsynligheden for både en central og en perifer bearbejdning. 

 

Bearbejdningsfaktorerne er altså modstridende, når det skal afgøres, om central eller perifer 

bearbejdning af tv-reklamer er mest sandsynlig. Dog ses det som tidligere nævnt af modellen, at 

der kun skal én lav faktor til at aktivere den perifere bearbejdning, og at motivationen er den 

første faktor, der vurderes. Derfor vurderer jeg, at den ofte lave motivation giver grundlag for at 

konkludere, at der er størst sandsynlighed for, at danske forbrugere bearbejder tv-reklamer via 

den perifere rute. Dette bekræftes også af Hansen et al. (2001b), der i deres undersøgelse fik 

foreløbigt bekræftet, at perifer bearbejdning forekommer tre gange så ofte som central 

bearbejdning i forbindelse med danske forbrugeres bearbejdning af tv-reklamer. 

 

Men lad os i det følgende betragte begge ELM-modellens bearbejdningsruter og forstå hvilke 

konsekvenser, de hver især teoretisk set kan have for forbrugerens erindring af 

produktplaceringer og primærbrands. 

 

5.2.4 Central bearbejdning 

Ved høj motivation, evne og mulighed er der som nævnt størst sandsynlighed for, at den centrale 

rute er dominerende i forbrugerens bearbejdningsproces (De Pelsmacker et al., 2007:81). 

Ved central bearbejdning er der størst opmærksomhed på og bearbejdning af reklamens 

primære/centrale indhold (Petty et al., 1981(1996):255), hvilket efter min vurdering udgøres af 

primærannoncørens budskab og primærbrandet. Primærproduktet/-brandet bliver derfor den 

primære bearbejdningsgenstand, hvorimod produktplaceringen sandsynligvis ikke bearbejdes 

(Percy et al., 2009:208). 

På baggrund af ovenstående, vil jeg mene, at en primær central bearbejdning af en tv-reklame i 

teorien sandsynligvis kan have den konsekvens, at forbrugeren ikke bevidst bearbejder og 

eksplicit erindrer produktplaceringer i tv-reklamer. Opmærksomheden og den bevidste 

bearbejdning vil hovedsageligt centrere sig om primærbrandet og reklamens budskab, der derfor 

sandsynligvis er det eneste, der erindres eksplicit.
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5.2.5 Perifer bearbejdning 

Er en eller flere af MAO-faktorerne lave, som det som nævnt ofte er tilfældet, er bearbejdning via 

den perifere rute mest sandsynlig (Petty et al. i Percy et al., 1983:5; De Pelsmacker et al., 

2007:81). Den perifere rute adskiller sig fra den centrale rute ved, at opmærksomheden og 

bearbejdningen ikke centrerer sig om hovedproduktet/-brandet og budskabet, men derimod om 

reklamens mere perifere og emotionelle signaler. Perifer bearbejdning er altså mere 

kontekstrelateret end den produktrelaterede centrale bearbejdning (Hansen et al., 2001b). 

Reklamens perifere signaler er ifølge Petty et al. (1981(1996):256): 

”factors and motives inherent in the persuasion setting that are sufficient to produce an initial 

attitude change without any active thinking about the attributes of the issue or the object under 

consideration”. 

Signalerne kan altså udgøres af elementer, der bidrager til at skitsere en kontekst og en stemning 

ved hjælp af forskelligt værdiladede elementer såsom humor, baggrundsmusik og endorsers, hvis 

værdier afkodes på subjektiv vis af den enkelte modtager (De Pelsmacker et al., 2007:81). I afsnit 

4.1, side 27, blev det beskrevet, hvorledes produktplaceringer netop kan bruges til at skildre en 

naturlig og realistisk kontekst og tilføje karakterer, situationer o.l. visse værdier. Jeg vil derfor 

argumentere for, at også produktplaceringer kan udgøre sådanne perifere signaler, og at der 

derved er teoretisk sandsynlighed for, at produktplaceringer kan bearbejdes bevidst og erindres 

eksplicit ved perifer bearbejdning, mens primærbrandet måske ikke bearbejdes og erindres. 

 

Det skal understreges, at produktplaceringer selvfølgelig ikke er tv-reklamers eneste perifere 

signaler, og at andre perifere signaler også kan have betydning for reklamebearbejdningen. Jeg 

vil dog i det følgende alligevel afgrænse mig fra øvrige perifere signaler som følge af denne 

afhandlings genstandsfelt. 

 

5.2.6 Kritik af Elaboration Likelihood Model 

Cirkulære bearbejdningsruter 

ELM-modellen antyder, at forbrugerens reklamebearbejdning vil være enten central eller perifer 

afhængigt af MAO-faktorerne (Petty et al., 1981(1996):257). 

Tv-reklamer er dog særegne i forhold til mange andre reklametyper, da eksponeringstiden er 

relativt lang. Derfor vil jeg også vurdere, at der er mulighed for, at bearbejdningsruterne kan 

variere i løbet af en tv-reklame, hvis en af MAO-faktorerne ændrer sig. F.eks. kan et 

telefonopkald påvirke opportunity-faktoren, hvilket kan forårsage et skift fra en indledningsvis 

central bearbejdning til en perifer bearbejdning. Ligeledes mener jeg, at et personligt interessant 

element (som f.eks. en produktplacering) kan forøge en måske lav motivation og afhængigt af de 

øvrige faktorer føre til en central bearbejdning. 

På denne baggrund mener jeg, at ELM-modellen bør tilføres en cirkulær dimension, der tager 

højde for muligheden for disse bearbejdningsruteskift.  
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Simultane bearbejdningsruter 

Ligesom bearbejdningsruterne kan variere i løbet af en tv-reklame, er det også min vurdering, at 

de sjældent forløber isoleret hver for sig, men sandsynligvis i stedet som regel forekommer 

simultant. Dette skyldes først og fremmest, at opmærksomhed som tidligere nævnt er en 

opdelelig størrelse jf. figur 5.1, side 34, der sagtens kan falde på centrale og perifere elementer 

samtidigt (Thomas Habekost, personlig samtale den 22. juni 2010). Jeg vil dog vurdere, at den 

ene rute sandsynligvis ofte vil være dominerende i forhold til den anden, og at den dominerende 

rute sandsynligvis determineres af MAO-faktorerne i bearbejdningsprocessen, jf. også Hansen 

(2004:156). 

Jeg mener derfor også, at ELM-modellen bør tage højde for denne sandsynlighed for simultane 

bearbejdningsforløb. 

 

På baggrund af ovenstående kritikpunkter vil jeg i det følgende udvikle mit forslag til en udvidet 

ELM-model. 

 

5.3 Udvidelse af Elaboration Likelihood Model 

Udover en tilføjelse af cirkulære og simultane dimensioner finder jeg det fordelagtigt også at 

tilføre modellen en dimension, der tager højde for modtagerens subjektive oplevelse og dermed 

bearbejdning. Som nævnt er forbrugeres lave opmærksomhed på tv-reklamer og motivation 

sandsynligvis ofte årsag til en primært perifer rute, hvor især reklamens perifere signaler - og 

altså i dette tilfælde produktplaceringer – bearbejdes og sandsynligvis erindres. Jeg vil dog 

hævde, at også forbrugerens oplevelse af produktplaceringens fremtrædenhed har betydning for 

sandsynligheden for eksplicit erindring. 

Jeg er af den overbevisning, at en fremtrædende produktplacering kan forøge 

opmærksomheden, hvilket kan forårsage bearbejdningsruteskift måske med konsekvens for 

bearbejdningen af produktplaceringen og/eller primærbrandet. 

 

Min påstand er derfor, at der findes to typer perifere ruter afhængigt af produktplaceringens 

fremtrædenhed for forbrugeren, og jeg vil i det følgende skitsere begge ruters karakteristika og 

vurdere, hvordan fremtrædenhed kan forårsage rutevariationer og påvirke forbrugerens 

branderindring. 

 

På baggrund af ovenstående foreslår jeg, at der findes to forskellige perifere ruter: 

 Perifer bearbejdning 1: Produktplaceringen opleves ikke fremtrædende 

 Perifer bearbejdning 2: Produktplaceringen opleves fremtrædende



 40 

 

5.3.1 Perifer bearbejdning 1 - Produktplacering opleves ikke fremtrædende 

Hvis en eller flere af MAO-faktorerne er lave, og forbrugeren ikke oplever produktplaceringen som 

værende fremtrædende, vil jeg argumentere for, at denne type perifere bearbejdning 

sandsynligvis vil være den dominerende. 

Produktplaceringens begrænsede fremtrædenhed vil gøre, at forbrugeren næppe forøger sin 

opmærksomhed på den og ikke tænker yderligere over placeringsbrandets relation med 

konteksten. Hermed er der også mulighed for, at produktplaceringen ikke bearbejdes bevidst og 

dermed erindres eksplicit af forbrugeren i forbindelse med denne type bearbejdning. 

Samtidigt vurderer jeg, at der også er mulighed for, at heller ikke primærbrandet erindres eksplicit 

af forbrugeren, idet dette forløb alt andet lige ikke giver anledning til et skift til en dominerende 

central (og dermed produktrelateret) bearbejdningsrute, med mindre MAO-faktorerne af en eller 

anden årsag ændres i løbet af reklamen. 

Erindringsmæssigt vil jeg altså mene, at der ved denne type bearbejdning er belæg for at 

forvente, at hverken primærbrandet eller placeringsbrandet kan huskes eksplicit af forbrugeren. 

 

5.3.2 Perifer bearbejdning 2 - Produktplacering opleves fremtrædende 

Hvis MAO-faktorerne forårsager en dominerende perifer bearbejdning, og forbrugeren oplever 

produktplaceringen som fremtrædende, mener jeg derimod, der er mulighed for, at denne 

fremtrædenhed kan få forbrugeren til at forøge sin opmærksomhed på produktplaceringen. 

Herved er der relativ stor sandsynlighed for, at produktplaceringen bearbejdes bevidst og 

erindres eksplicit af forbrugeren. 

Endvidere vil jeg hævde, at forbrugerens opmærksomhedsfordeling i løbet af denne rute kan 

have betydning for forbrugerens erindring af primærbrandet. 

 

5.3.2.1 Al opmærksomhed på placeringsbrand 

Hvis forbrugeren tillægger produktplaceringen al sin opmærksomhed, tildeles primærbrandet 

teoretisk set ingen opmærksomhed, hvilket betyder, at det sandsynligvis ikke vil blive erindret 

eksplicit af forbrugeren, da eksplicit erindring som før nævnt er betinget af opmærksomhed. 

Produktplaceringen vil altså sandsynligvis blive erindret eksplicit, men ikke primærbrandet, jf. 

også De Pelsmacker et al. (2007:103) og Petty et al. (1983:142). I denne forbindelse kan der 

også refereres til en amerikansk undersøgelse foretaget af Rossiter et al. (1997), hvor hele 45 % 

af respondenterne efter reklameeksponering ikke var i stand til at huske hvilke produkter, der blev 

reklameret for (ibid:216)
8
. 

Man kan diskutere om denne 100 % fokusering ikke tenderer en central bearbejdning af et 

perifert signal jf. også Bitner et al. (1985:421). Jeg vil tilslutte mig tankegangen, men ikke 

                                                 
8 Det skal dog nævnes, at grunden hertil ikke nødvendigvis skyldes fremtrædende perifere signaler, men at resultatet i 
stedet kan skyldes mange andre faktorer (som f.eks. manglende brandkendskab, højt informationsniveau, om reklamen 
er set før osv.). Undersøgelsen vidner dog om muligheden for, at en reklames budskab og primærbrand kan overses 
ved eksponering. 
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anerkende ordbrugen ”central”, da det vil være en sammenblanding af modellens definerede 

begreber. Jeg vil derimod fortsat definere tilfældet som perifer bearbejdning 2. 

 

5.3.2.2 Delt opmærksomhed mellem primærbrand og placeringsbrand 

Hvis den perifere bearbejdning er dominerende, og forbrugeren studser over en oplevet 

fremtrædende produktplacerings relation til primærbrandet, placeringsbrandets brug, 

reklameværdi osv. i konteksten, forudsætter dette, at vedkommende også bevidst har lagt mærke 

til primærbrandet.  

Jeg vil derfor argumentere for, at den perifere produktplacerings fremtrædenhed og deraf 

følgende forøgede opmærksomhed på reklamen accelererer en bevidst bearbejdning af også 

primærbrandet og derved fungerer som katalysator for central bearbejdning (De Pelsmacker et 

al., 2007:92). Fanger det budskabsrelaterede indhold dog ikke modtagerens interesse, vil jeg 

vurdere, at motivationen for den centrale bearbejdning hurtigt falder igen, og den perifere rute 

igen bliver den dominerende. 

Der er ved denne type perifer bearbejdning efter min overbevisning altså mulighed for, at 

forbrugeren bearbejder begge brands bevidst og derfor kan erindre dem begge eksplicit. 

 

Opsummeret kan ovenstående illustreres ved hjælp af følgende udvidede ELM-model. Som 

nævnt er det min vurdering, at bearbejdningsruterne kan foregå simultant og være varierende i 

styrke, og det skal derfor understreges, at figuren illustrerer den dominerende bearbejdningsrute.
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Figur 5.3: Udvidet Elaboration Likelihood Model 
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Pilene, der fører tilbage til motivationsfaktoren i figuren, illustrerer den cirkulære dimension i 

bearbejdningsprocessen, der tager højde for, at MAO-faktorerne kan ændre sig undervejs i tv-

reklamens forløb, så forbrugerens bearbejdning skifter. 

Den stiplede pil i figuren illustrer ligeledes, hvordan et placeringsbrands oplevede fremtrædenhed 

muligvis kan accelerere den centrale bearbejdning og måske være årsag til skift mellem 

bearbejdningsruterne i tilfælde, hvor opmærksomheden i løbet af en dominerende perifer 

bearbejdning er delt mellem primær- og placeringsbrandet. 

 

Som det ses af modellen, foreligger der altså en sandsynlighed for, at forbrugeren vil kunne 

erindre en produktplacering i en tv-reklame eksplicit og i visse tilfælde endda på 

bekostning af primærbrandet. 

 

Afhængigt af hvilke bearbejdningsruter, der forekommer i løbet af tv-reklamen, kan 

sandsynligheden for branderindring opsummeres på følgende vis: 

 

Figur 5.4: Sandsynlighed for eksplicit erindring af brands i henhold til forekomst og 

kombination af bearbejdningsruter i løbet af en tv-reklame 

 

CB = Central bearbejdning 

PB1 = Perifer bearbejdning 1 - Produktplacering opleves ikke fremtrædende 

PB2 = Perifer bearbejdning 2 - Produktplacering opleves fremtrædende 
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- Ved delt opmærksomhed mellem primærbrand og placeringsbrand erindres også primærbrand. 

 
(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Som det ses af figuren findes der altså forskellige muligheder for, hvorvidt forbrugeren kan 

erindre en produktplacering i en tv-reklame eksplicit. Mulighederne afhænger som nævnt først og 

fremmest af MAO-faktorerne, produktplaceringens oplevede fremtrædenhed og forbrugerens 

opmærksomhedsfordeling. Ligeledes kan kombinationen af bearbejdningsruter sandsynligvis 

have en indvirkning på erindringsmulighederne. Jeg vil dog argumentere for, at den eksplicitte 

erindring af et primærbrand efter en eksponering har størst sandsynlighed for at forekomme, når 

den centrale bearbejdning er dominerende i løbet af eksponeringen, mens eksplicit erindring af et 

placeringsbrand er mest sandsynlig i tilfælde, hvor den perifere bearbejdning 2 er dominerende, 

og produktplaceringen altså opleves fremtrædende. 
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5.4 Kritik af udvidet Elaboration Likelihood Model 

Som det ofte er tilfældet med modeller, der forsøger at beskrive virkeligheden, har også denne 

udvidede ELM-model sine svagheder eller i hvert fald begrænsninger. 

 

Et kritikpunkt – især fra annoncørens side – kan være, at modellen overordnet er processuel og 

dermed primært beskriver og forklarer, hvordan reklamebearbejdningsforløbet hænger sammen. 

Dette er selvfølgelig nyttigt, idet man som læser af modellen kan opnå en bevidstgørelse om, 

hvordan MAO-faktorerne påvirker ruteforløbene, og modellen illustrerer herved en vis kausalitet. 

Den kan dog ikke bruges som et diagnosticerende værktøj og giver ingen løsningsforslag til, 

hvordan MAO-faktorerne kan påvirkes, så det ønskede ruteforløb opnås. 

 

Ej heller tager modellen stilling til forskellen på de forskellige signaltyper og deres indvirkning på 

hinanden og reklame-/brandbearbejdningen. Som nævnt er produktplaceringer langt fra 

reklamers eneste perifere signaler, og også andre signaler kan have en fremtrædende karakter 

for den enkelte forbruger eller andre karakteristika, hvilket muligvis kan påvirke forbrugerens 

bearbejdning af både primær- og placeringsbrandet. Jeg anerkender derfor, at der kan være flere 

årsager til forbrugerens branderindring, og at andre perifere signaler kan have mindst ligeså stor 

betydning som MAO-faktorerne og produktplaceringens oplevede fremtrædenhed. Jeg har dog 

ikke mulighed for at undersøge dette mere dybdegående i denne afhandling, men er opmærksom 

på, at interviewresultaterne kan være påvirket heraf. 

 

Endeligt er det min overbevisning, at al form for markedsføring i sidste ende drejer sig om at få 

solgt produkter, services, ideer eller andet jf. også Petty et al. i Percy et al. (1983:3). Desværre 

siger modellen heller ikke noget om hvilken bearbejdningsrute, der er mest hensigtsmæssig i den 

forbindelse, og hvilken påvirkning mere eller mindre fremtrædende signaler/produktplaceringer 

har for forbrugerens købsintention for både primær- og placeringsbrandet.
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6 Hypoteser 

På baggrund af den udarbejdede udvidede ELM-model vil jeg i det følgende opstille to hypoteser, 

hvis plausibilitet jeg senere vil undersøge vha. forbrugerinterviews. 

 

Ifølge den udvidede ELM-model påvirker en forbrugers reklamebearbejdningsruter sandsynligvis 

erindringen af brands i tv-reklamer. Vi har set, at danske forbrugere sandsynligvis primært 

bearbejder tv-reklamer via den perifere rute, og der er derfor sandsynlighed for, at forbrugere vil 

kunne erindre et perifert signal såsom en produktplacering eksplicit. Jeg vil dog samtidigt 

formode, at produktplaceringens udformning og oplevede fremtrædenhed for forbrugeren har 

betydning for erindringen, og jeg vil derfor hævde, at: 

 

H1: Jo mere fremtrædende en placering opleves, jo større er sandsynligheden for, at den 

erindres eksplicit. 

 

Som vi har set, er opmærksomhed opdelelig, og bearbejdningsruterne forløber sandsynligvis 

sjældent isoleret. Jeg vurderer derfor, at en kombination af den centrale og perifere 

bearbejdningsrute er mest sandsynlig i forbindelse med tv-reklamesening. Det vil derfor også 

være forventeligt, at forbrugere vil kunne huske at have set primærbrands. 

Produktplaceringernes fremtrædenhed kan dog, som vi har set, sandsynligvis også påvirke 

forbrugerens opmærksomhedsfordeling i løbet af eksponeringen, så placeringsbrands med særlig 

høj oplevet fremtrædenhed kan tiltrække al forbrugerens opmærksomhed, så primærbrandet 

dermed ikke tildeles opmærksomhed, hvilket kan have negativ konsekvens for erindringen af 

dette. 

Jeg vil derfor også formode, at: 

 

H2: Jo mere fremtrædende en produktplacering opleves, jo større er sandsynligheden for, 

at den erindres eksplicit på bekostning af den pågældende reklamefilms primærbrand. 

 

Jeg vil i det følgende udføre kvalitative forbrugerinterviews for at undersøge, hvorvidt 

ovenstående hypoteser kan finde foreløbig støtte i en udvalgt empiri, og opnå en indikation af, 

hvorvidt danske forbrugere erindrer tv-reklamers primær- og placeringsbrands eksplicit 

umiddelbart efter eksponering. 
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7 Forbrugerinterviews 

Som nævnt vil jeg i det følgende benytte kvalitative forbrugerinterviews til at opnå en indikation af, 

hvorvidt mine udarbejdede hypoteser kan finde foreløbig støtte og dermed besvare en del af 

problemformuleringen. 

Jeg vælger at eksponere 10 forbrugere for reklamefilm indeholdende produktplaceringer for 

derved at undersøge, hvorvidt produktplaceringer og primærbrands bearbejdes bevidst og 

efterfølgende erindres eksplicit. Jeg vælger at benytte dette stimulusmateriale, da det på denne 

måde er muligt at simulere en reklameblok indeholdende PPL med forskellige grader af 

fremtrædenhed og fremtrædenhedsfaktorer og derved undersøge, i hvor høj grad 

fremtrædenheden lader til at have indflydelse på respondenternes branderindring. 

Optimalt ville det være selv at producere reklamefilm til formålet, så man derved har kontrol over 

de fleste elementer i reklamerne. Dette har dog ikke været muligt for mig, så jeg har i stedet 

anvendt allerede producerede film, som jeg har indsamlet i perioden februar-august 2010. 

Når man anvender virkelige reklamefilm, er der sandsynlighed for, at respondenten har 

forhåndskendskab til reklamen og derfor måske ikke ser reklamen på samme måde som en 

førstegangsseer. Jeg mener dog ikke, at dette forhold er udelukkende kritisabelt, idet reklamer 

som før nævnt er beregnet til flere eksponeringer i målgruppen, og at det derved faktisk giver et 

mere realistisk resultat, hvis respondenternes forhåndskendskab varierer. 

 

7.1 Caseudvælgelse 

Jeg har foretaget caseudvælgelsen i henhold til den i afsnit 3.1.5, side 21, udarbejdede PPL-

definition: 

 

”En så fremtrædende placering af et brandet produkt, brand eller anden brandmarkør, at 

modtageren oplever en tilført reklameværdi i et medie i en kontekst med et andet hovedformål 

end kommerciel kommunikation fra produktplaceringens afsender”. 

 

Jeg har derfor søgt efter cases, hvor jeg oplever, at produktplaceringen indtager en 

fremtrædende position frem for blot at være et statistbrand/product presence. Samtidigt har jeg 

også begrænset mig fra reklamefilm, der efter min vurdering befinder sig i grænseområdet til 

cobranding. Det skal dog understreges, at dette selvfølgelig er en subjektiv vurdering, og der er 

mulighed for, at andre vil klassificere reklamefilmene som cobranding. 

Casene er udvalgt med udgangspunkt i figur 3.1, side 20: 
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Figur 3.1: Fremtrædenhedsfaktorer 

 Fremtrædenhed 

Lav                                                              Høj 

Kendskabsgrad Lav Høj 

Involveringsgrad 
Lav 

Høj 
Middel 

Placeringstype 
Visuel 

Auditiv 
Audiovisuel 

Synlighed Tilbagetrukket Fremhævet 

Varighed Kort Lang 

Frekvens Lav Høj 

Integration Lav Høj 

Naturlighed Høj Lav 

Øvrige 

produktplaceringer 

 

Mange 

 

Få 

     (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Casene er altså blevet udvalgt i henhold til, at forekomsten af fremtrædenhedsfaktorer har fået 

mig til at opleve produktplaceringerne fremtrædende og reklameværdiskabende. Der er altså ikke 

nødvendigvis tale om tilsigtet PPL fra annoncørernes side. 

Jeg har udvalgt reklamefilm, hvor produktplaceringerne repræsenterer forskellige typer og grader 

af fremtrædenhed for at kunne vurdere fremtrædenhedsgradens betydning for branderindringen. 

Ligeledes har jeg valgt at inkludere en reklame uden produktplaceringer for at gøre den 

simulerede reklameblok så realistisk som muligt. Jeg har af samme årsag forsøgt at variere 

produkttyperne. 

 

Jeg har af naturlige årsager i forbindelse med caseudvælgelsen forøget mit daglige forbrug af tv-

reklamer for at holde mig opdateret om mulige reklamecases. Dette betyder, at jeg har haft større 

opmærksomhed end normalt på reklamerne og bevidst scannet dem for produktplaceringer, 

hvilket måske har medført inkludering af reklamer, hvis produktplaceringer kun er fremtrædende 

ved bevidst fokus på dem. Jeg mener dog ikke, dette er noget problem, idet fremtrædenhed som 

nævnt er subjektiv, og resultaterne afhænger af i sidste ende af, hvorvidt respondenterne oplever 

produktplaceringerne fremtrædende. 

Jeg har opnået adgang til reklamefilmene via www.youtube.com. De indsamlede reklamecases er 

derfor af varierende og let sløret kvalitet, hvilket kan tænkes at mindske sandsynligheden for 

bearbejdning af brands. Jeg har dog kun medtaget cases, hvis billedkvalitet jeg finder acceptabel. 
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7.2 Præsentation af cases 

Jeg vil i det følgende kort beskrive hver af de udvalgte cases og redegøre for, hvilke 

fremtrædenhedsfaktorer, der har gjort sig gældende for udvælgelsen. På bilag 3-8 ses en 

spotoversigt over reklamefilmene, ligesom der også vedlægges en cd-rom med en reklameblok 

bestående af alle filmene i deres fulde længde. 

 

7.2.1 TDC + Volvo 

I denne første reklamefilm med TDC’s Naturisterne præsenteres karaktererne Britta og Claus. 

Konen, Britta, fortæller om sig selv og sin mand, alt imens der vises forskellige klip fra deres 

hverdag. I 5 sek. ud af reklamens samlede 1:09 min. vises manden Claus i færd med at vaske 

parrets Volvo, mens Britta forklarer, at de er ”helt almindelige mennesker – med Villa, Volvo og 

TDC”. Reklamespottet omhandler ikke noget egentligt produkt, men er udført som en 

imagereklame for TDC, hvilket Volvoen (blandt andre brands i reklamen som f.eks. Weber og 

Stiga) bidrager til at opbygge. 

 

Jeg anser Volvoen som delvist fremtrædende i denne reklame, bl.a. fordi produktplaceringen er 

audiovisuel, hvor produktet både vises og nævnes. Produktplaceringen er forholdsvis kortvarig i 

forhold til hele reklamens længde og med en lav frekvens, men forekommer mig alligevel ret 

tydelig, da der zoomes ind omkring den, så den fylder hele skærmbilledet, mens vendingen ”Villa, 

Volvo og TDC” høres. 

Da vendingen er en ret integreret sætning i det danske sprog til beskrivelse af netop det segment, 

som TDC ved hjælp af Naturisterne ønsker at skildre, vil jeg mene, at denne produktplacering er 

yderst naturlig i konteksten, hvilket gør fremtrædenheden mindre. Endvidere er 

produktplaceringen kun lavt integreret, og samtidigt anvendes der som nævnt også en del andre 

brandede produkter, som kan fjerne opmærksomheden fra netop denne udvalgte 

produktplacering
9
. 

 

7.2.2 KiMs + VW 

I denne reklame for KiMs Franske kartofler tager karakteren Jørgen til Californien for at få 

vurderet sine nye chips hos et par af de lokale ”helseflippere”, som han møder ved deres 

grøntsagsbod ude i ørkenen. Lyden og omgivelserne bidrager til stemningen af en sand 

westernduel. Efter prøvesmagningen godkender parret de nye chips, hvorefter Jørgen forlader 

boden efter en ”smart” bemærkning på dansk til amerikanerne. 

 

I reklamen er placeret et såkaldt ”Folkevognsrugbrød” som rekvisit. VW bilen er efter min mening 

fremtrædende af flere grunde: Produktplaceringen er udelukkende visuel, men ses på fremhævet 

                                                 
9 Disse vurderer jeg dog som ikke tilstrækkeligt fremtrædende til at blive medtaget som cases. 
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vis i brug i relativ lang tid som det første i reklamen, inden primærproduktet præsenteres. Derefter 

træder bilen dog mere i baggrunden, men vises stadig ofte (i alt ca. 20 sek. ud af reklamens 45 

sek.). Ligeledes ses meget få øvrige produktplaceringer, hvilket jeg mener, gør VW’ens 

fremtrædenhed højere. Produktplaceringen forekommer mig højt integreret i reklamen, da den i 

høj grad er vigtig for kontekstskildringen af ”hippiemiljøet”. Herved oplever jeg dog også 

produktplaceringen ganske naturlig i sammenhængen, hvilket reducerer den oplevede 

fremtrædenhed en smule.  

 

7.2.3 Codan + Weber 

I denne reklame fra Codan fortæller en nyudsprungen ”Kernekunde” om sin rabatordning og 

bonusmuligheder hos Codan. Kunden ses i en hverdagssituation, hvor han står og griller på 

terrassen, mens børnene leger med vand i haven. Under grillningen vælter han ved et uheld en 

åben flaske tændvæske ned i grillen, mens hans stemme i baggrunden fortæller, at han er godt 

forsikret når der sker noget. Børnenes vandballon slukker ilden i grillen, og stemmen fortæller, at 

han også er godt forsikret, når der ikke sker noget. 

 

Den efter min mening fremtrædende produktplacering i reklamen er en Webergrill. 

Produktplaceringen er udelukkende visuel, men jeg finder den yderst fremhævet, idet den ses i 

brug ofte og i lang tid (16 sek. ud af 29 sek.). Ligeledes vurderer jeg, at produktplaceringen er 

højt integreret, da den er omdrejningspunkt for handlingen. Endvidere er der kun få, øvrige 

produktplaceringer. Webergrillen er dog en meget naturlig rekvisit i forbindelse med skildringen af 

denne danske ”kernefamilie”, hvilket efter min vurdering reducerer produktplaceringens 

fremtrædenhed en smule. 

Der kan argumenteres for, at idet selve Weber logoet ikke ses, er der ikke tale om en 

produktplacering. Jeg mener dog, at Webergrillens karakteristiske form udgør en tydelig 

brandmarkør jf. PPL-definitionen på side 21 og derfor kan klassificeres som en 

produktplacering
10

. 

 

7.2.4 Interflora + Ferrari 

Denne reklame udgøres af Interflora som primærbrand og Ferrari som placeringsbrand.  

En hvid Ferrari ses køre ind i forgrunden og parkere foran et hus, hvorefter chaufføren stiger ud 

og går hen mod huset for at aflevere en kasse med varer. 

Budskabet, som præsenteres visuelt (og aldrig verbalt) i slutningen af reklamen, er, at Interflora 

nu også leverer italienske specialiteter, hvilket illustreres ved brugen af den ærkeitalienske Ferrari 

som leveringsbil. 

 

                                                 
10 Desuden kan oplyses, at man endda i kampagneperioden kunne besøge Codans hjemmeside og vinde en Webergrill 
af samme type som den, der anvendes i reklamen (bilag 9). 
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I denne reklame oplever jeg produktplaceringen meget fremtrædende. Ferrari-bilen ses tydeligt i 

brug i forgrunden, hvor der først zoomes kraftigt ind på Ferrari-logoet. Bilen forbliver fremhævet 

under næsten hele reklamen (19 sek. ud af 25 sek.) (hvilket dog samtidigt medfører en lav 

visningsfrekvens). Ligeledes høres konstant lyden fra motoren, og jeg vil derfor argumentere for, 

at produktplaceringen er audiovisuel, idet motorlyden også må siges at være en af Ferraris 

brandmarkører. Endvidere mener jeg, at bilen er højt integreret, idet den er omdrejningspunktet 

for reklamen, og der forekommer kun få andre brands, der kan påvirke Ferrariens 

fremtrædenhed. Dog er der på bilens dør placeret et stort Interflora-logo. Produktplaceringens 

sammenhæng med hovedbudskabet præsenteres først til sidst, hvilket efter min vurdering gør 

placeringen unaturlig i løbet af reklamen, og hvilket teoretisk set vil kunne reducere 

bearbejdningen af primærbrandet til fordel for placeringsbrandet yderligere (Martenson et al. i 

Hansen et al., 2001a:24). 

 

7.2.5 Cybercity + McDonald’s 

Denne reklame er en i rækken af flere reklamefilm for Cybercity, der skildrer forskellige 

situationer for nogle meget langhovedede medarbejdere hos internetvirksomheden. 

I denne reklame ses to medarbejdere sidde i en bil og spise McDonald’s mad, som de angiveligt 

netop har købt i en drive-in. Samtalen er en diskussion omkring muligheden for at bestille mad 

over internettet, da de er trætte af kantinens evindelige kylling. Til sidst klippes væk fra bilen og 

en speaker præsenterer et tilbud på en internetforbindelse. 

 

Jeg har valgt denne case, da jeg finder placeringen af McDonald’s produkterne meget 

fremtrædende. Produkterne er placeret udelukkende visuelt, om end der både verbalt og ved 

hjælp af gestikulation refereres indirekte til dem uden nævnelse af brandet. Reklamen centrerer 

sig om spisesituationen, hvilket jeg mener gør produktplaceringen højt integreret. Ligeledes er 

McDonald’s produkterne synlige i en stor del af reklamen (24 sek. ud af reklamens samlede 39 

sek.), mens der ikke er andre placerede brands til at forstyrre opmærksomheden. Endeligt 

forekommer brugssituationen mig også unaturlig og irrelevant for reklamens hovedbudskab/-

produkt, der i øvrigt også her først præsenteres som det allersidste.  

 

Cybercity eksisterer ikke mere, da de i 2009 blev opkøbt af Sonofon og herefter skiftede navn til 

Telenor (Telenor:ingen dato). Dette faktum kan påvirke resultaterne, idet kun respondenter med 

kendskab til det tidligere Cybercity-univers har mulighed for at genkende denne reklames 

primærbrand. Herved er der risiko for, at respondenter uden kendskab til Cybercity i højere grad 

fremhæver placeringsbrandet i min undersøgelse, hvilket der skal tages højde for i forbindelse 

med bearbejdning af interviewresultaterne. 
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7.2.6 Tulip 

I denne reklame for Tulip Leverpostej og Pålæg med mindre fedt interviewes en animeret, brun 

bjørn, der har prøvesmagt leverpostejen. Bjørnen opfordres til at uddybe sin holdning til 

leverpostejen, men har svært ved at sige andet end ”den smager rigtig godt”. I slutningen af 

reklamen vises en leverpostejmad og forskellige Tulip pålægspakker. 

 

I denne reklame indgår efter min mening ingen produktplaceringer. Reklamen er som nævnt 

medtaget for at skabe en mere realistisk reklameblok. 

 

7.2.7 Opsummering af fremtrædenhedsfaktorer og -grader 

I følgende figur ses en oversigt over de faktorer, som for mig bidrager til en oplevet 

fremtrædenhedsværdi for produktplaceringerne i de udvalgte cases
11

, samt variationen af 

fremtrædenhedsgrader baseret på antallet af indvirkende fremtrædenhedsfaktorer. 

 

Figur 7.1: Oversigt over reklamecasenes fremtrædenhedsfaktorer 

Case 

Faktor 

TDC + 
Volvo 

KiMs + 
VW 

Codan + 
Weber 

Interflora + 
Ferrari 

Cybercity + 
McDonald’s 

Kendskabsgrad      

Involveringsgrad*      

Placeringstype      

Synlighed      

Varighed      

Frekvens      

Integration      

Naturlighed      

Øvrige produktplaceringer      

I alt 3/8 6/8 6/8 7/8 8/8 

*: Som caseudvælger må min medieinvolveringsgrad som nævnt siges at være relativ høj i forhold til 
normalt. Jeg har derfor ikke inkluderet denne faktor i skemaet, da den som nævnt tidligere oftest vil 
være lav i forbindelse med tv-reklamer. 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Som det fremgår af figuren, varierer reklamefilmene i forhold til min oplevelse af 

produktplaceringernes fremtrædenhed. Denne variation vil jeg senere benytte i forbindelse med 

analyse af interviewresultaterne.

                                                 
11 Tulip fremgår ikke af skemaet, da der i denne case ikke optræder en produktplacering. 
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7.2.8 Reklamefilmenes rækkefølge 

Jeg vælger at vise de 6 reklamefilm som en samlet reklameblok uden mellemliggende pauser. 

Jeg vil ikke stille spørgsmål til respondenten mellem reklamefilmene, da der herved er risiko for 

selektiv perception, idet respondenten derved vil have større opmærksomhed på 

produktplaceringer i de efterfølgende spot. 

Man kan argumentere for, at de sidste reklamer i blokken vil stå klarest i respondentens 

hukommelse, hvorved brands i de første reklamer måske glemmes. Moorman et al. (i Hansen et 

al., 2003:186) fandt dog, at en reklames placering i en reklameblok ikke har betydning for 

erindringen. Endvidere mener jeg, at antallet af reklamer er så lavt, at denne risiko mindskes. 

Under alle omstændigheder vælger jeg dog at imødegå eventuelle rækkefølgeeffekter ved at 

anvende to forskellige reklameblokke med de samme reklamefilm i varierende rækkefølge. 

Halvdelen af respondenterne eksponeres for den ene reklameblok, og den anden halvdel 

eksponeres for den anden reklameblok. 

 

 Rækkefølge 1  Rækkefølge 2 

 1. KiMs + VW   1. Interflora + Ferrari 

 2. Codan + Weber  2. TDC + Volvo 

 3. Cybercity + McDonald’s  3. Codan + Weber 

 4. Tulip   4. KiMs + VW 

 5. Interflora + Ferrari  5. Tulip 

 6. TDC + Volvo  6. Cybercity + McDonald’s 

 

Jeg vil foretage forbrugerinterviewene med pauser mellem hvert, så der er mulighed for at 

reflektere over udførelsen og resultatet, udføre transskribering (mere herom senere) og eventuelt 

få optimeret spørgeguiden herefter, inden det næste interview udføres (Kvale et al., 2009:150). 

 

7.3 Respondenterne 

Først og fremmest skal det bemærkes, at deltagerne i denne undersøgelse bør benævnes 

respondenter frem for informanter, da interviewene er så strukturerede, at de vil dreje sig mere 

om spørgsmålsbesvarelse end fri tale (Saunders et al., 2009:321; Yin, 2009:107). 

Forbrugerinterviewene vil altså primært bære præg af at være faktuelle interview, hvor 

respondenterne besvarer kontekstrelaterede og faktuelle spørgsmål (f.eks. ”Hvilke mærker så du 

i reklamen?”) (Kvale et al., 2009:171). 

 

Kvaliteten af en interviewundersøgelse afhænger i høj grad af respondentudvælgelsen (ibid:140). 

Jeg vil derfor i det følgende redegøre for, hvordan jeg sammensætter min respondentgruppe, og 

hvorfor jeg mener, den velegnet til undersøgelsen. 
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Det kan altid diskuteres hvor mange respondenter, der kræves til en undersøgelse. Et stort antal 

er praktisk umuligt for mig, da det vil gøre forløbet unødvendigt langt og medføre en mere 

overfladisk analyse af resultaterne, jf. også Kvale et al. (2009:133). For få respondenter udgør 

derimod et for svagt grundlag for analyse. 

Antallet afhænger dog også af undersøgelsens formål. Da denne afhandling som nævnt er en 

indledende, eksplorativ undersøgelse, der kan bruges som en afprøvning af den udarbejdede 

teori (Silverman, 2006:305), beslutter jeg at udføre 10 interviews med respondenter med 

følgende køns- og aldersfordeling: 

 

Figur 7.2: Respondentgruppe 

Alder 
Køn 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Mænd 1 1 1 1 1 

Kvinder 1 1 1 1 1 

    (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Tv-reklamer ses af begge køn i alle aldersgrupper (bilag 10), og jeg vælger derfor denne 

respondentgruppe for at opnå maksimal spredning. Jeg vælger dog af praktiske årsager at 

begrænse mig til forbrugere i den erhvervsaktive alder og dermed afgrænse mig fra børn og unge 

under 20 år og ældre over 70 år. Af tidsmæssige årsager begrænser jeg mig til kun 1 respondent 

inden for hver gruppe. 

Jeg har endvidere søgt at variere respondenternes jobfunktioner, men bevidst fravalgt 

respondenter med job inden for kommunikation, marketing og reklame-/tv-produktion, da disse 

formodentligt ser tv-reklamer med andre øjne end folk uden for branchen. 

En oversigt over respondenterne kan ses på bilag 11. 

 

7.3.1 Rekruttering 

Det skal nævnes, at jeg ikke personligt kender respondenterne, hvilket sikrer, at de ikke kender til 

undersøgelsens formål på forhånd. Jeg har rekrutteret respondenterne ved distribution af en 

”invitation” (bilag 12) i boligopgange, via netværk og opslag på internetfora, hvorefter de har 

kontaktet mig enten telefonisk eller via e-mail. Fælles for alle respondenter er, at de inden 

interviewet kun har fået den information, der er er anført i invitationen, og altså er blevet oplyst 

den overordnede titel ”Tv-reklamer og forbrugeren”. 

Man kan argumentere for, at denne forudgående oplysning og forventningen om at blive 

interviewet kan medføre en skærpet opmærksomhed på reklameindholdet i forhold til 

respondentens vanlige tv-reklamesening, jf. også Petty et al. i Percy et al. (1983:9). Jeg har dog 

anset det som nødvendigt at anføre et minimum af information på invitationen for at tiltrække 

respondenternes interesse. Endvidere mener jeg, at titlen er så bred, at respondenten næppe 

derudfra kan gennemskue undersøgelsens formål. 
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7.4 Location 

Optimalt ville det være at foretage interviewene i respondenternes hjem for at sikre, at 

reklameeksponeringen nærmer sig respondenternes vante forhold for tv-sening så meget som 

muligt. Jeg vurderede dog, at eksponeringssituationen under alle omstændigheder ville være 

unaturlig og forsøgte derfor af logistiske årsager at iværksætte interviewene i et grupperum på 

CBS for at sikre neutrale omgivelser. 

Jeg fandt det vigtigt at benytte samme location for alle respondenter for at sikre ensartethed. 

Dette viste sig dog desværre umuligt, da størstedelen kun var interesseret i at deltage, hvis 

location kunne vælges ud fra respondentens præmisser. Jeg har derfor måttet gå på kompromis 

mht. location for at sikre et tilstrækkeligt antal respondenter. Nogle interviews foregår derfor i 

grupperum på CBS, mens de øvrige finder sted på et kontor eller i et mødelokale på 

respondentens arbejdsplads. 

 

7.5 Selve interviewet 

7.5.1 Strukturerings- og standardiseringsgrad 

Kvalitative interviews kan variere meget i forhold til strukturerings- og standardiseringsgrad 

(Andersen, 2005:152). Da mine forbrugerinterviews som nævnt skal anvendes til undersøgelse af 

de opstillede hypotesers sandsynlighed, vælger jeg at udføre semistrukturerede interview, hvor 

jeg som interviewer har en vis teoretisk baggrundsviden, som jeg ønsker at få foreløbigt be- eller 

afkræftet. Jeg udarbejder til det formål derfor en forholdsvist struktureret spørgeguide (se udfyldt 

eksempel på bilag 13), der dækker de områder, jeg gerne vil have belyst (Andersen, 2005:168). 

Hermed kan jeg som interviewer i høj grad styre samtalen, men har samtidigt mulighed for at lade 

spørgsmålene variere, så jeg kan bevare fokus på det, jeg finder interessant i respondentens 

svar (Kvale et al., 2009:43; Saunders et al., 2009:320). Dette er yderst oplagt, idet 

respondenterne sandsynligvis vil bemærke forskellige ting i reklamecasene. 

 

Respondenterne eksponeres for de samme reklamefilm, og interviewene vil derfor også bære 

præg af en vis standardisering, hvor respondenterne udsættes for stort set den samme 

spørgesituation (Andersen, 2005:152). Spørgsmålene stilles så vidt muligt i den samme 

rækkefølge, dog med mulighed for uddybninger i henhold til respondenternes svar. 

Jf. Yin (2009:107) kan denne metode også kaldes et fokuseret interview, idet det er relativt 

kortvarigt (varighed 20-30 min.) og præget af især relativt lukkede spørgsmål til afklaring af mine 

hypoteser.
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7.5.2 Indledning af interviewet 

Ved interviewets start briefes respondenten indledningsvist om anvendelse af besvarelser, hvem, 

der vil få adgang til materialet, samt mulighed for anonymitet, såfremt respondenten ønsker dette 

(Kvale et al., 2009:89). Ligeledes understreger jeg, at jeg ikke har særinteresser i eventuelle 

virksomheder, og at alle svar og betragtninger er lige ”rigtige”. 

Dernæst ”varmes op” med nogle generelle spørgsmål omkring respondentens baggrund, tv-

reklameforbrug samt holdninger til tv-reklamer. 

 

Efter denne indledning vil informerer jeg kort respondenten om, at jeg i det følgende vil vise en 

reklameblok og derefter stille nogle spørgsmål uden at informere om spørgsmålenes art. Herefter 

vil jeg straks gå i gang med visning af reklameblokken. 

 

Efter reklameblokken spørger jeg respondenten om hvilke reklamer, vedkommende kan huske at 

have set før. Herved fastlægges, hvorvidt visse reklamefilm er førstegangseksponering, og hvilke 

primær- (og måske sekundær-) brands respondenten først kommer i tanke om. Dernæst beder 

jeg om respondentens umiddelbare kommentarer til reklamerne og spørger, hvorvidt 

vedkommende lagde mærke til noget særligt. Har respondenten allerede nu bemærket de mange 

produktplaceringer og undersøgelsens formål, burde det vise sig i forbindelse med dette 

spørgsmål. 

 

Herefter vil jeg på mere struktureret vis undersøge, hvilke primær- og placeringsbrands 

respondenterne kan erindre eksplicit. Et brands tilstedeværelse i en forbrugers erindring kan også 

benævnes awareness (Keller, 2008:374) og undersøges oftest ved hjælp af recall- og 

recognition-målinger (De Pelsmacker et al., 2007:276), hvilket jeg også vil benytte mig af i denne 

afhandling. 

 

7.5.3 Recall-måling 

Recall-måling er særlig nyttig i denne undersøgelse, da det herved er muligt at undersøge, 

hvorvidt et brand (både primær- og placeringsbrand) i en reklame har fanget opmærksomheden i 

et sådant omfang, at respondenten erindrer brandet og selv bevidst kan genkalde det (De 

Pelsmacker et al., 2007:279). Efter eksponeringen beder jeg derfor respondenten nævne alle de 

brands, han/hun kan huske fra reklamerne (unaided recall). 

Dernæst vil jeg give hints til unævnte brands i form af produktkategorier for at teste, om 

respondenten erindrer flere af de medvirkende brands i reklamerne (f.eks.: ”Lagde du mærke til 

et bilmærke i reklamerne?” (aided recall), hvis ja: ”Hvilken og i hvilken sammenhæng?” (proven 

recall)).
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7.5.4 Recognition-måling 

Herefter undersøger jeg via recognition-måling, om respondenterne kan huske at have set de 

resterende, unævnte brands ved f.eks. at spørge: ”Kan du huske at have set brand X?”. Jeg vil 

altid bede respondenten specificere i hvilken kontekst, vedkommende mener at have bemærket 

det nævnte brand, for at korrigere for gæt og fejlbesvarelser. Hvis respondenten ikke er i stand til 

det, vil brandet ikke blive noteret som eksplicit erindret. 

Ved hjælp af ovenstående spørgsmål vil jeg formentligt kunne afdække hvilke brands, 

forbrugerne erindrer eksplicit, og derved undersøge min hypotese H1. 

 

Kombinationen af recall- og recognition-målingerne vil ligeledes kunne hjælpe i forbindelse med 

afprøvningen af hypotese H2. Metoderne stiller forskellige krav til forbrugerens selvstændige 

erindring (Franzen et al., 2001:70), og det er forventeligt, at der erindres færrest brands ved 

unaided recall og flest ved recognition. Jeg vil argumentere for, at brands, der nævnes først 

allerede ved unaided recall må stå stærkest i hukommelsen (”top-of-mind”) sandsynligvis på 

grund af en høj oplevet fremtrædenhed jf. også De Pelsmacker et al. (2007:277). Jeg opnår 

herved forhåbentligt en indikation af, om de brands, der står stærkest i forbrugernes erindring og 

dermed sandsynligvis også opleves mest fremtrædende, kan påvirke erindringsmønstrene for 

primær- hhv. placeringsbrands. 

 

For hvert nævnt placeringsbrand beder jeg respondenten beskrive, hvorfor vedkommende lagde 

mærke brandet, og hvad der især var fremtrædende. Formålet er, at jeg ad denne vej får et 

indblik i, hvilke faktorer forbrugerne selv kategoriserer som fremtrædende. 

Endvidere vil jeg for alle respondentens nævnte placeringsbrands spørge, hvad respondenten 

tænkte ved eksponeringen, og hvorvidt vedkommende oplevede reklameværdi ved 

produktplaceringen. 

 

7.5.5 Afslutning af interviewet 

Afslutningsvis debriefer jeg respondenten om undersøgelsens formål og introducerer herved 

begrebet ”product placement”. I denne sammenhæng undersøger jeg, hvorvidt begrebet er 

respondenten bekendt, og hvilke tanker vedkommende gør sig om det. Ligeledes klarlægger jeg 

respondenternes brugserfaring for de medvirkende brands for at undersøge, om velkendte 

brands virker mere fremtrædende og oftere registreres. 

 

I løbet af interviewene noterer jeg besvarelserne på min spørgeguide. Desuden optager jeg 

interviewet på en diktafon. På denne måde sikres, at besvarelserne kan genhentes i deres fulde 

længde til senere brug i analysen, og at vigtige data ikke glemmes. Samtidigt sender det også et 

signal til respondenten om, at vedkommendes udsagn er vigtige for undersøgelsen, hvilket kan 

medvirke til at fastholde respondentens lyst til at deltage i interviewet (Saunders et al., 2009:334). 
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7.6 Skriftlig behandling af data 

Som nævnt optages interviewene på en diktafon, og jeg vælger derfor at vedlægge interviewene 

som lettilgængelige lydfiler på den medfølgende cd-rom, da jeg på den måde sikrer, at min læser 

har adgang til de ufortolkede rådata. Jeg vælger dog alligevel at transskribere alt materialet for at 

lette analyseprocessen og optimere min spørgestil (Kvale et al., 2009:202). Herved er jeg sikker 

på ikke at have overhørt en vigtig kommentar, og jeg kan nemmere danne mig et overblik og 

hurtigere søge efter ønskede passager. Der vedlægges et enkelt eksempel på en transskription 

(bilag 14). 

På baggrund af transskriptionen opsummerer og kondenserer jeg de væsentligste og mest 

interessante oplysninger, kommentarer og betragtninger fra de enkelte interview i hver sin 

spørgeguide for lettere at kunne sammenligne resultaterne jf. også Saunders et al. (2009:491) 

(bilag 13). Herved kan jeg ved hjælp af farvekoder også lettere danne mig et overblik over hvilke 

produktplaceringer, der blev erindret ved recall, recognition eller slet ikke, og hvilke 

fremtrædenhedsfaktorer respondenterne især fremhæver (hvis om nogen). Disse opsummerede 

spørgeguides er forhåbentligt til stor nytte i analyseprocessen, idet jeg således forholdsvist let 

kan håndtere de mange informationer. 

Både den fuldstændige transskription og den opsummerende spørgeguide udføres straks efter de 

enkelte interview, mens samtalen stadig er frisk i hukommelsen. På den måde er eventuelle non-

verbale reaktioner hos respondenterne også stadig present i min hukommelse, så de kan 

noteres. 

 

7.7 Pilotinterview 

Interviewundersøgelser kræver, at intervieweren har en vis erfaring og færdigheder inden for 

området, for at resultatet bliver troværdigt (Kvale et al., 2009:138). Det er især vigtigt for 

reliabiliteten, at respondenterne forstår spørgsmålene korrekt (Silverman, 2006:286). 

Min erfaring inden for området er dog begrænset, og denne usikkerhed forsøger jeg derfor at 

afhjælpe ved at udføre et pilotinterview med en medstuderende for at optimere både 

spørgeguiden og –teknikken (Yin, 2009:92). Af pladsmæssige hensyn vil jeg ikke beskrive 

pilotinterviewet detaljeret her, men vil dog nævne, at det især har været nyttigt i forbindelse med 

udformning af spørgsmålenes præcise ordlyd, da min testrespondent gjorde mig opmærksom på 

oversete forhold.
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7.8 Metodekritik 

Man kan argumentere for, at den opsatte interviewsituation kan påvirke MAO-faktorerne og 

medføre en unaturlig høj central bearbejdning, hvilket kan forårsage en urealistisk branderindring 

i forhold til ved normal eksponering. Respondenten vil sandsynligvis se reklamerne fokuseret og 

opmærksomt uden udefrakommende forstyrrelser, hvilket næppe er tilfældet, når vedkommende 

normalt eksponeres for tv-reklamer. Dette kan naturligvis være en fejlkilde. 

 

I kvalitative interview kan også respondenten undervejs opnå nye indsigter og bevidsthed (Kvale 

et al., 2009:46). I denne undersøgelse kan dette især opstå, hvis respondenten undervejs forstår, 

at undersøgelsen handler om PPL og efterfølgende er særligt opmærksom på dette aspekt. Jeg 

mener dog ikke, at dette vil påvirke resultatet i høj grad, da respondenten formentligt ikke er 

bekendt med emnet ved eksponeringen, der foregår i den første del af interviewet. 

 

Endeligt er der i denne type interview, hvor teorier forsøges foreløbigt af-/bekræftet, fare for, at 

spørgsmålene bliver ledende, fordi intervieweren er farvet af den teoretiske baggrundsviden og 

ønsker et bestemt resultat (Yin, 2009:69). Jeg er opmærksom på denne risiko og har forsøgt at 

imødegå problemet bl.a. ved hjælp af pilotinterviewet. 

 

7.9 Validitet 

En undersøgelses validitet vedrører, hvorvidt undersøgelsesmetoden er relevant og gyldig i 

forhold til problemstillingen, og om man ved hjælp af metoden rent faktisk måler det ønskede 

(Andersen, 2005:40; Liamputtong et al., 2005:33). 

Jeg vil vurdere validiteten for denne undersøgelse til at være relativ høj, idet jeg mener, 

undersøgelsesdesignet i høj grad kan bruges til besvarelse af, hvorvidt forbrugere erindrer at 

have set produktplaceringer i tv-reklamer. Der kan argumenteres for, at eksponeringssituationen 

er for unaturlig og derved medfører en højere opmærksomhed på reklamerne end ved normal 

dagligdags eksponering. Selve testsituationen kan også medføre, at respondenterne agerer 

anderledes end normalt (Saunders et al., 2009:157). Dette kan påvirke resultatet og dermed 

validiteten. Jeg mener dog, at situationen er noget af det nærmeste, man kan komme på en 

”almindelig” eksponering, og respondentens manglende viden om undersøgelsens formål 

medvirker også til at højne validiteten. 

 

7.10 Reliabilitet 

Reliabilitet vedrører, hvor nøjagtig undersøgelsen er, og hvorvidt den vil kunne udføres igen, 

eventuelt af andre, med opnåelse af de samme resultater og fortolkninger (Silverman, 2006:282; 

Yin, 2009:40). Da fortolkninger oftest bærer præg af subjektivitet, kan det være vanskeligt at opnå 

en høj reliabilitet i forbindelse med kvalitative interview. Jeg har dog forsøgt at imødegå dette ved 
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at udføre en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden for undersøgelsen, så andre kan benytte 

samme udgangspunkt, hvilket forøger reliabiliteten (ibid:282). Ligeledes har jeg udført et 

pilotinterview og primært benyttet relativt lukkede spørgsmål i interviewguiden for at optimere 

undersøgelsens kvalitet og muligheden for ensartet resultatfortolkning uafhængigt af interviewer 

(ibid:286). 

Reliabiliteten påvirkes, hvis respondenten ikke bidrager med korrekte svar i interviewsituationen 

(Kvale et al., 2009:271). Dette er forsøgt afhjulpet ved at lade respondenten uddybe sine svar og 

specificere mere præcist i hvilken kontekst, denne mener at have registreret et brand. 

Jeg vil derfor mene, at undersøgelsens reliabilitet er forholdsvis høj.
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8 Analyse af interviewresultater 

Jeg vil i det følgende analysere de indsamlede data fra forbrugerinterviewene for at vurdere, 

hvorvidt mine opstillede hypoteser kan finde foreløbig støtte i min anvendte kvalitative empiri. 

Ligeledes vil jeg i analysen også forsøge at besvare problemformuleringens underspørgsmål 

vedrørende forbrugernes holdning til PPL i tv-reklamer. 

 

Analyse går i korte træk ud på at kategorisere den indsamlede empiri for på bedst mulig måde at 

kunne formidle det resultat, undersøgelsen har ledt frem til (Andersen, 2005:185). Analysen bliver 

bedst, hvis den allerede indledes i forbindelse med dataindsamlingen (Saunders, 2009:488), 

hvilket jeg løbende har gjort ved hjælp af uddybende og meningsafklarende spørgsmål. 

 

Min følgende analyse vil især bære præg af kvantificering af det kvalitative materiale (ibid:497), 

og jeg vil forsøge på struktureret vis at redegøre for hvilke brands, der blev erindret eksplicit, og 

hvilke konsekvenser, det måtte have for erindringen af andre brands. Jeg vil forsøge på 

overskuelig vis at kondensere meningen af respondenternes udtalelser og betragtninger for at 

kunne finde frem til de væsentligste aspekter for analyse (Kvale et al., 2009:227).  

Analysen vil i høj grad være styret af og struktureret i forhold til mine udarbejdede hypoteser, og 

jeg vil forsøge at kategorisere og bearbejde den indsamlede empiri herefter. 

Det skal understreges, at der ved kvalitative undersøgelser altid er fare for forskerbias (Andersen, 

2005:210), og følgende analyse er udelukkende mit bud på, hvordan den indsamlede empiri kan 

bearbejdes. Ligeledes er resultaterne også blot indikationer på mulige sammenhænge i denne 

begrænsede empiri. 

 

8.1 Behandling af hypotese H1 

Som vi husker fra afsnit 6, side 45, lød hypotese H1 således: 

 

H1: Jo mere fremtrædende en placering opleves, jo større er sandsynligheden for, at den 

erindres eksplicit. 

 

Som hjælp til at teste denne hypotese vil jeg gøre brug af oversigten over reklamecasenes 

fremtrædenhedsfaktorer, figur 7.1, side 51, og opdele casene i to grupper: Høj fremtrædenhed og 

Lav fremtrædenhed. Det skal igen understreges, at fremtrædenhed er subjektiv, og denne 

inddeling er blot et udtryk for min oplevelse af produktplaceringernes fremtrædenhed. Jeg vælger 

dog alligevel at benytte denne kategorisering som et udgangspunkt for analysen. 

Med udgangspunkt i skemaet fordeler jeg reklamefilmene i henhold til antallet af 

fremtrædenhedsfaktorer, der bidrager til en høj fremtrædenhed for produktplaceringerne: 
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Høj fremtrædenhed Lav fremtrædenhed 

McDonald’s (8/8) Volvo (3/8) 

Ferrari (7/8) VW (6/8) 

  Weber (6/8) 

     

I henhold til hypotesen vil respondenterne altså sandsynligvis kunne huske McDonald’s og Ferrari 

efter eksponering, hvorimod dette ikke vil være tilfældet for Volvo, VW og Weber. I behandlingen 

af denne hypotese skelnes ikke mellem recall og recognition, idet jeg udelukkende er interesseret 

i at betragte den eksplicitte erindring, hvilket begge som nævnt i 7.5.2, side 55, er udtryk for. 

 

8.1.1 Erindring af produktplaceringer med høj fremtrædenhed 

Hvad angår Ferrari, tyder hypotesen på at holde stik. Hele 8 ud af de 10 respondenter erindrede 

Ferrarien eksplicit, hvilket lader til at kunne bekræfte den formodede erindring af fremtrædende 

produktplaceringer. Der var stor enighed om, at denne produktplacering var yderst fremtrædende 

og havde reklameværdi. Therese (21): ”Det virkede lidt som om, Ferrari havde betalt noget”. 

Respondenterne fremhæver f.eks. både motorlyden, bilens atypiske farve, det kraftige zoom på 

logoet, den dominerende del af billedet og overdrivelsen af at anvende en Ferrari som 

leveringsbil som årsag til fremtrædenheden. 

Casper (32) pointerer også: ”Man lægger vel altid mærke til en Ferrari?”. 

Det kan dog diskuteres, om denne påstand ikke er kønsbestemt som følge af produkttypen, 

hvilket min undersøgelse også tyder på, idet samtlige mandlige respondenter erindrede Ferrarien, 

mens dette kun var tilfældet for 3 af de 5 kvindelige respondenter. 

 

Mht. McDonald’s er billedet stort set det samme, idet hele 5 ud af de 10 respondenter erindrede 

brandet eksplicit
12

. Det kan derfor tyde på, at hypotesen har sin rigtighed i forhold til 

fremtrædende produktplaceringer. 

 

8.1.2 Erindring af produktplaceringer med lav fremtrædenhed 

Den efter min vurdering mindst fremtrædende produktplacering, Volvo, blev erindret eksplicit af 

kun tre respondenter og var derfor den mindst erindrede. På grund af den lave oplevede 

fremtrædenhed havde jeg dog forventet, at ingen respondenter ville erindre produktplaceringen, 

så dette resultat må siges ikke at være i overensstemmelse med min hypotese. 

 

VW rugbrødet blev erindret af 6 ud af de 10 respondenter, hvilket tydeligvist går imod H1. Ifølge 

fremtrædenhedsoversigten i figur 7.1 har VW efter min vurdering kun lav fremtrædenhedsværdi, 

                                                 
12 En enkelt respondent nævner dog McDonald’s efter udelukkelsesmetode. 
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men erindres dog af flere end den efter min mening mere fremtrædende McDonald’s 

produktplacering. 

 

Det samme gør sig gældende for Webergrillen. Denne erindredes eksplicit af hele 5 

respondenter, og de resterende 5 erindrer at have set en fremtrædende grill uden dog at have 

lagt specifikt mærke til brandet. 

Det lader altså til, at hypotese H1 ikke kan finde foreløbig støtte i min empiri hvad angår erindring 

af produktplaceringer med lav fremtrædenhed. 

 

Figur 8.1: Antal eksplicitte erindringer af placeringsbrands (recall + recognition) ud af i alt 

10 mulige 

Placeringsbrands med høj 

oplevet fremtrædenhed 

McDonald’s 5 

Ferrari 8 

Placeringsbrands med lav 

oplevet fremtrædenhed 

Volvo 3 

VW 6 

Weber 5 

   (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Ifølge disse resultater peger det altså i retning af, at min hypotese H1 foreløbigt ikke kan finde 

støtte i min anvendte empiri. Ganske vist blev produktplaceringer med høj fremtrædenhed 

erindret af de fleste respondenter, men også produktplaceringer med lav fremtrædenhed blev 

eksplicit erindret af adskillige respondenter. Jeg mener dog, der findes en væsentlig faktor, der 

har betydning for dette resultat. 

 

8.1.3 Den oplevede fremtrædenheds indflydelse 

Den subjektive vurdering af den oplevede fremtrædenhed er efter min mening en stor del af 

årsagen til, at hypotese H1 ikke umiddelbart finder støtte, idet respondenterne sandsynligvis ikke 

er enige i min fremtrædenhedsklassificering. Produktplaceringer, der har virket mindre 

fremtrædende for mig, har i stedet virket mere fremtrædende for andre, hvorved visse 

produktplaceringer erindres bedre og andre dårligere end forventet. For at vurdere disse forskelle 

giver det nu god mening at inddrage erindringsformerne recall og recognition. 

 

Som diskuteret er der grundlag for at tro, at brands, der erindres ved unaided recall, virker mere 

fremtrædende for forbrugeren end brands, der erindres ved aided recall, som igen er mere 

fremtrædende end brands, der erindres ved recognition. Dette sås der også flere bekræftende 
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eksempler på i undersøgelsen. F.eks. oplevede Therese (21) Ferrarien som meget fremtrædende 

og huskede den allerede ved unaided recall. Webergrillen derimod erindrede hun først ved aided 

recall og fandt den ikke yderligere fremtrædende: 

”Webergrillen er jo nærmest allemandseje. Det er jo meget normalt (red.: at se den inkorporeret i 

en dansk reklamefilm).”. 

Nedenstående figur illustrerer forskellene i erindringsmønstrene for de forskellige brands og 

dermed også forskellen i respondenternes oplevelse af placeringsbrandsenes fremtrædenhed. Et 

interessant aspekt er, at der stik imod forventning blev erindret flest brands ved unaided recall og 

færrest ved recognition. Jeg tillægger dette det faktum, at erindring skete straks efter 

eksponering, hvor brandsene stadig var friske i hukommelsen. 

 

Figur 8.2: Erindringsmønstre for placeringsbrands 

Erindrings- 
PPL-           form 
Brand 

Unaided 
recall 

Aided recall Recognition Ikke 
erindret 

McDonald’s 3 1 1 5 

Ferrari 4 4 0 2 

Volvo 2 1 0 7 

VW 4 0 2 4 

Weber 1 2 2 5 

I alt 14 8 5 23 

     (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Et eksempel på respondenternes forskellige oplevelser af fremtrædenhed er Volvoen, som jeg 

grundet det lave antal fremtrædenhedsfaktorer havde klassificeret som havende lav 

fremtrædenhed og forventet, at ingen respondenter ville erindre den eller højst erindre den ved 

recognition. Her har det audiovisuelle aspekt dog vægtet højt for nogle respondenter, der er den 

årsag har oplevet produktplaceringen som fremtrædende og erindret den allerede ved unaided 

recall. Som Hans (51) understreger: 

”Der var det kun fordi, hun sagde ”Volvo”. Ellers havde jeg overhovedet ikke lagt mærke til, at det 

var en Volvo.”. 

 

Et andet eksempel kan ses i forbindelse med McDonald’s produktplaceringen. Jeg selv havde 

kategoriseret produktplaceringen som fremtrædende hovedsagligt i kraft af den høje og i mine 

øjne unaturlige integration i reklamen. Dan (24), der erindrede McDonald’s ved unaided recall og 

fandt den fremtrædende, var af samme opfattelse og studsede over sammenhængen med 

Cybercity: 

”Jeg tænkte i den sidste der: ”Hvorfor er de så fokuseret på McDonald’s?” (…) Jeg havde svært 

ved at fange budskabet i den reklame”. 
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Kirsten (63) erindrede derimod først McDonald’s ved recognition og fandt slet ikke brandet 

fremtrædende. 

En årsag til denne forskel kan tænkes at være alders- og brugsbetinget. Jeg vil vurdere, at 

McDonald’s især henvender sig til yngre forbrugere, og jeg fik da også oplyst, at Dan er bruger af 

brandet, mens Kirsten derimod ikke er. Dette udgør efter min vurdering et fortrinligt eksempel på 

den individuelle oplevelse af fremtrædenhed. 

Som det blev nævnt i afsnit 7.2.5, side 50, kan det ikke længere eksisterende Cybercity også 

være en årsag til, at McDonald’s oplevede fremtrædenhed forøges. Alle respondenter var dog 

bekendte med Cybercity, så jeg mener ikke, dette aspekt har påvirket resultatet.  

 

Endeligt viste undersøgelsen også et fint eksempel på de forskellige fremtrædenhedsfaktorers 

betydning, hvor kendskabsgraden i dette tilfælde spillede en væsentlig rolle, idet en respondent 

fremhævede en for mig ukendt produktplacering, som jeg af samme årsag ikke havde medtaget i 

min casesamling. Dan (24): 

”Ja, det er måske lidt nørdet, men i TDC reklamen lagde jeg mærke til, at de havde 9350 headset 

på. (…) Jeg har arbejdet hos GN, så det kendskab har jeg.”. 

 

Jeg vil altså argumentere for, at den individuelle fremtrædenhedsoplevelse er afgørende for 

undersøgelsens resultat. Når der tages udgangspunkt i min oplevelse af fremtrædenhed, virker 

hypotese H1 umiddelbart ikke til at kunne finde støtte i min empiri. Tages der derimod 

udgangspunkt i erindringsmønstrene, mener jeg, at resultaterne peger i den modsatte retning. 

Der er mulighed for, at forbrugere eksplicit erindrer produktplaceringer, som de har oplevet 

fremtrædende, og at produktplaceringerne står stærkere i hukommelsen, jo mere fremtrædende 

de opleves. Den relativt store del af ikke-erindrede brands tyder endvidere på, at der også er 

mulighed for, at produktplaceringer med lav fremtrædenhed ikke erindres eksplicit. 

Der er altså grundlag for at tro, at hypotese H1 kan finde foreløbig støtte i den udvalgte empiri. 

 

Som vi har set ovenfor, lader graden af fremtrædenhed som ventet til at have betydning for 

erindringen af placeringsbrands, men ifølge den udvidede ELM-model også for erindringen af 

primærbrands. Som diskuteret tidligere vil det være forventeligt, at jo mere fremtrædende en 

produktplacering opleves, jo større er sandsynligheden for, at den erindres på bekostning af den 

samme reklamefilms primærbrand afhængigt af forbrugerens opmærksomhedsfordeling (perifer 

bearbejdning 2, al opmærksomhed på placeringsbrand). Dette bringer os frem til behandling af 

hypotese H2. 
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8.2 Behandling af hypotese H2 

På baggrund af den udvidede ELM-model blev hypotese H2 formuleret: 

 

H2: Jo mere fremtrædende en produktplacering opleves, jo større er sandsynligheden for, 

at den erindres eksplicit på bekostning af den pågældende reklamefilms primærbrand. 

 

Lad os først betragte, hvorvidt primærbrandsene ikke blev erindret eksplicit til fordel for de 

respektive produktplaceringer. 

 

8.2.1 Erindring af primærbrand i forhold til placeringsbrand 

Først og fremmest viste denne undersøgelse ingen tilfælde, hvor placeringsbrandet blev erindret 

eksplicit, men ikke det tilhørende primærbrand. Der sås enkelte eksempler, hvor primærbrandet 

ikke blev erindret, men i de tilfælde blev heller ikke det tilhørende placeringsbrand erindret. På 

bilag 15 ses en samlet oversigt over respondenternes eksplicitte erindring af både primær- og 

placeringsbrands. 

 

Ifølge dette resultat lader der altså ikke til at være mulighed for, at produktplaceringer kan tage 

opmærksomheden væk fra de respektive primærbrands, så disse ikke erindres. Faktisk sås flere 

eksempler på, at placeringsbrandsene erindres ved hjælp af primærbrandsene som clue. 

F.eks. Hans (51): ”(Lagde du mærke til nogen chipsmærker?) Nå ja, det er rigtigt. KiMs. Og der 

var selvfølgelig en VW der.”. 

 

Man kan derfor få den idé, at erindring af primærbrandet ofte er en forudsætning for erindring af 

placeringsbrandet uanset placeringsbrandets oplevede fremtrædenhedsværdi, og at hypotese H2 

derfor ikke tyder på at kunne finde støtte i min empiri. Undersøgelsens resultater peger dog 

samtidigt i den modsatte retning. 

 

8.2.2 Fremtrædende produktplaceringers konsekvens for erindring af primærbrands 

Som vi allerede har set eksempler på, er fremtrædenhed en subjektiv oplevelse, og jeg vil derfor 

igen tage udgangspunkt i erindringsformerne recall og recognition for at undersøge, hvilken 

betydning mere og mindre fremtrædende produktplaceringer kan have for den eksplicitte 

erindring af de tilhørende primærbrands. 

I det følgende menes der med produktplaceringer med høj fremtrædenhed derfor 

produktplaceringer, der erindres via unaided recall, mens produktplaceringer med lav 

fremtrædenhed er dem, der erindres via aided recall eller recognition.
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8.2.2.1 Produktplaceringer med høj fremtrædenhed - unaided recall 

Undersøgelsen viste flere eksempler på, at hypotese H2 med udgangspunkt i min empiri kan 

tænkes at være sandsynlig, og at fremtrædende produktplaceringer kan mindske muligheden for 

erindring af primærbrandet. F.eks. Dorthe (42) fandt Ferrarien så fremtrædende, at: 

”[D]er var sådan et zoom på bilmærket, at jeg troede, det var en bilreklame. Så tænkte jeg, da jeg 

så kassen, at det nok var levering af grøntsager til døren. (…) Det var først til sidst, at jeg tænkte: 

”Nå ja det er Interflora”.”. 

 

Umiddelbart kan man få den tanke, at Dorthes forvirring over brugen af den fremtrædende 

produktplacering tilsyneladende har gjort hende nysgerrig og accelereret hendes bearbejdning af 

reklamens centrale budskab jf. også den udvidede ELM-models perifere bearbejdning 2 med delt 

opmærksomhed, hvorved primærbrandet Interflora bearbejdes og erindres. Interviewsituationen 

forårsagede dog, at hun så reklamen i dens fulde længde, hvilket sandsynligvis har forøget den 

centrale bearbejdning uforholdsmæssigt. I en hverdagssituation kan der være mulighed for, at 

hun ville have fjernet opmærksomheden fra reklamen, inden hun forstod, at det var en Interflora-

reklame og derved forblevet i troen om en bilreklame. På denne baggrund mener jeg altså, at 

dette tilfælde kan være et eksempel på, at denne respondent muligvis ikke erindrer primærbrands 

eksplicit, hvis hun oplever placeringsbrands meget fremtrædende. 

 

Et andet eksempel på den fremtrædende Ferraris betydning for erindringen af Interflora fremgik 

af interviewet med Karsten (48), hvor han bliver bedt om at nævne alle de brands, han kan huske 

fra reklamerne: ”Der var den med Ferrari med Interflora.”. 

Karstens ordvalg (Ferrari med Interflora) og benævnelsesrækkefølgen for brandsene tyder på, at 

han i virkeligheden måske anser Ferrari som reklamens væsentligste element, og at Interflora til 

en vis grad er underordnet Ferrari. Senere i interviewet nævner han også selv, at ”Nogen, der ser 

reklamen, vil måske tænke mere på bilen end på Interflora.”. 

 

I samme forbindelse var også Dorthes (42) bemærkning ved erindring af Weber interessant: 

”I reklamen ude i haven, som vist var en reklame for Codan? (Ja) Der tænkte jeg: ”Nå, det er nok 

en Webergrill”.”. 

Med denne bemærkning giver hun udtryk for både sin tvivl i forhold til primærbrandet og sin 

sikkerhed i forhold til placeringsbrandet. Grunden hertil kan sandsynligvis være, at Dorthe er 

bruger af Weber-brandet, men ikke af Codan-brandet, og det lader altså derfor til, at vi endnu en 

gang kan finde foreløbig bekræftelse i, at kendskabsfaktoren har medvirkende betydning for den 

oplevede fremtrædenhed. Under alle omstændigheder gav Dorthe udtryk for at have oplevet 

produktplaceringen fremtrædende og reklameværdiskabende, og dette er efter min mening med 

til at indikere, at der er mulighed for, at produktplaceringer med høj oplevet fremtrædenhed kan 

have betydning for den eksplicitte erindring af primærbrandet jf. hypotese H2. 
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Undersøgelsen indikerede samtidigt også en anden måde, hvorpå produktplaceringer kan have 

betydning for erindringen af primærbrands ved faktisk at støtte forbrugeren i erindringen af 

primærbrandet. Casper (32): 

”(lagde du mærke til et mærke for blomster?) Interflora? (Siger du spørgende?) Fordi du spørger, 

kan jeg huske, at der var den der hvide Ferrari”. 

I dette tilfælde tyder det på, at respondenten huskede (og delvist gættede sig til) blomstermærket 

netop ved hjælp af Ferrarien. Man kan derfor få den idé, at han måske ikke ville have erindret 

Interflora uden den fremtrædende Ferrari, så placeringsbrandet også på denne måde har en 

betydning for den eksplicitte erindring af primærbrandet. Dette har desværre ikke været muligt at 

undersøge nærmere i denne afhandling. 

 

8.2.2.2 Produktplaceringer med lav fremtrædenhed - aided recall/recognition 

Vendes blikket imod produktplaceringer med lav fremtrædenhed og deres betydning for 

respondenternes eksplicitte erindring af primærbrands lader det også her til, at hypotese H2 kan 

finde foreløbig støtte i min empiri. 

Hvor flere placeringsbrands med høj fremtrædenhed (unaided recall) blev nævnt inden de 

respektive primærbrands, gælder generelt for alle undersøgelsens placeringsbrands med lav 

fremtrædenhed (aided recall/recognition), at det respektive primærbrand blev nævnt både inden 

placeringsbrandet og allerede ved unaided recall. Dette kan altså tyde på, at primærbrandsene i 

disse tilfælde stod stærkest i respondenternes hukommelse. Eneste undtagelse var Karsten (48), 

der erindrede både Codan og Weber ved aided recall – dog med Codan som det første. 

 

Det var endvidere gennemgående for alle respondenter, at de ikke havde gjort sig særlige tanker 

om tilstedeværelsen af brands, hvor de oplevede en lav fremtrædenhed. F.eks. mente Camilla 

(30), at: ”Weber kom lidt i baggrunden, for der var mere fokus på, hvad han stod og lavede ved 

grillen.”, og at grillen derfor blot var en naturlig del af reklameforløbet. 

 

Disse resultater tyder efter min vurdering altså på, at produktplaceringer med lav oplevet 

fremtrædenhed ikke umiddelbart har konsekvens for forbrugernes eksplicitte erindring af 

primærbrands. 

 

På baggrund af ovenstående vil jeg argumentere for, at der er sandsynlighed for, at hypotese H2 

kan finde foreløbig støtte i min empiri. Med udgangspunkt i erindringsformerne recall og 

recognition, tyder undersøgelsen umiddelbart på, at jo mere fremtrædende en produktplacering 

opleves, jo større sandsynlighed er der for, at den påvirker erindringsmønstret og muligheden for 

eksplicit erindring af samme reklamefilms primærbrand. Undersøgelsen viste dog som sagt ingen 

eksempler på, at primærbrandet ikke blev erindret på grund af placeringsbrandet. 
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8.3 Forbrugernes holdning til PPL 

Et af underspørgsmålene til denne afhandlings problemformulering omhandler forbrugernes 

opmærksomhed på og holdning til eksistensen af PPL i tv-reklamer. 

 

Det viste sig i undersøgelsen, at kun halvdelen af de 10 respondenter i det hele taget havde hørt 

om PPL før, og tre af disse gav udtryk for, at de aldrig havde tænkt over det i tv-

reklamesammenhæng. Undersøgelsen indikerer altså et mod forventning begrænset kendskab til 

fænomenet blandt forbrugerne. 

På trods af det manglende kendskab lader det dog ikke til, at anvendelsen af PPL i tv-reklamer 

overrasker respondenterne, og de fleste anlægger en ret rationel og afslappet tilgang til brugen. 

Netop det faktum, at placeringskonteksten er tv-reklamer, lader til at påvirke respondenternes 

accept af produktplaceringer. Casper (30) understreger blandt andet, at: 

”[D]et er fint nok. Selvfølgelig. Det er jo reklamer det hele.” 

 

Ingen respondenter anså produktplaceringer i reklamefilm som værende skjult reklame. F.eks. 

understreger Rasmus (62), at der næppe kan være tale om skjult reklame i en allerede 

kommerciel kontekst. Han hentyder dog samtidigt til, at han opfatter øvrige produktplaceringer 

som værende skjult reklame: 

”I reklamesammenhæng tænker jeg ikke product placement overhovedet. Det er kun i film og tv-

udsendelser, hvor det er unaturligt. (…) [D]et hele er jo så kommercielt. (…) Jeg synes ikke, det 

er skjult reklame. Når vi snakker reklamer.”. 

 

Flere respondenter vurderede derimod, at produktplaceringer i tv-reklamer er helt naturlige. 

F.eks. fremhævede Dan (24), at: 

”[J]eg tror, det er svært at lave en reklame uden ting. (…) Hvis man filmer et sted, vil man alt 

andet lige få nogen andre mærker ind. Måske ikke at det står der, (…) men der vil altid være 

nogen genkendelige elementer.” 

 

Faktisk mener Karsten (48), at produktplaceringer ligefrem kan optimere tv-reklamer: 

”Det giver en anden form for reklame. Jeg synes, man får mere ud af reklamen. Det er ikke bare 

lige en enkelt ting, de reklamerer for. Her er lidt, så reklamen måske får lidt ekstra indhold.” 

 

Med udgangspunkt i denne empiri lader det altså ikke til, at forbrugerne føler sig udsat for skjult 

reklame eller misbilliger brugen af PPL i tv-reklamer.
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8.4 Opsamling på interviews 

Vi har med de udførte forbrugerinterviews opnået en foreløbig indikation af, hvilke 

erindringsmønstre, der gør sig gældende, når forbrugere ser tv-reklamer indeholdende 

produktplaceringer. 

 

Først og fremmest indikerede undersøgelsen, at der er mulighed for, at produktplaceringer, hvor 

forbrugeren oplever en høj fremtrædenhed, erindres bedre end produktplaceringer med en lav 

oplevet fremtrædenhed, når der tages udgangspunkt i erindringsformerne recall og recognition, 

og at hypotese H1 derfor tilsyneladende kan finde foreløbig støtte i denne afhandlings empiri. 

Ligeledes blev det også gennem undersøgelsen foreløbigt bekræftet, at oplevet fremtrædenhed i 

høj grad er en subjektiv vurdering. 

 

Også hypotese H2 vedrørende forbrugernes erindring af primærbrands i forhold til 

produktplaceringer med oplevet lav og høj fremtrædenhed synes at kunne finde delvis, foreløbig 

støtte i min empiri. Der sås ingen eksempler, hvor primærbrandet ikke blev erindret eksplicit som 

følge af en meget fremtrædende produktplacering. Der sås dog en relativt tydelig tendens i 

forhold til erindringsmønstrene, hvor placeringsbrands lod til at påvirke forbrugernes 

erindringsrækkefølge i forhold til de respektive primærbrands, jo større fremtrædenhed 

forbrugeren oplevede for placeringsbrandet. Det kan derfor tænkes, at placeringbrands i visse 

tilfælde kan forårsage manglende eksplicit erindring af primærbrands. 

 

Endeligt afslørede interviewene en generel neutral holdning til PPL i tv-reklamer blandt denne 

undersøgelses respondenter. Trods forbrugernes manglende kendskab til brugen, fandt de det 

helt naturligt i den i forvejen kommercielle kontekst. 

 

Resultaterne fra denne undersøgelse kan efter min vurdering fungere som en foreløbig indikation. 

Der kræves dog en langt større undersøgelse for at kunne udlede noget mere konkret, da den 

empiriske støtte i denne undersøgelse er meget usikker, og flere fejlkilder kan have påvirket 

resultaterne.
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8.4.1 Fejlkilder 

Der er efter min vurdering flere faktorer, der kan have haft betydning for respondenternes 

erindring af primær- og placeringsbrands. 

 

Øget central bearbejdning 

Som nævnt kan selve den opsatte interviewsituation have påvirket den udvidede ELM-models 

MAO-faktorer og derved øget den centrale bearbejdning og opmærksomheden på 

primærbrandsene. Herved er der mulighed for, at respondenternes opmærksomhed på 

primærbrandsene har været unaturligt høj, og at disse derfor er blevet erindret oftere, end det 

ville have været tilfældet ved en ”naturlig” eksponering jf. også Hans (51): ”Normalt bliver der 

bare lukket af for dem (red.: reklamer). Nu var det fordi, jeg var tvunget til at sidde og se dem.”. 

 

Casemateriale ikke tilstrækkeligt dækkende mht. oplevet fremtrædenhed 

Resultatet af undersøgelsen kan også være påvirket af, at de udvalgte reklamecases ikke 

indeholder tilstrækkeligt fremtrædende produktplaceringer, hvilket kan være årsagen til, at der 

ikke sås eksempler, hvor placeringsbrands blev erindret på bekostning af primærbrands. 

 

Øvrige perifere signaler 

En tredje indvirkende faktor kan være reklamernes øvrige perifere signaler. Selvom jeg ikke 

beskæftiger mig med reklamernes øvrige perifere signaler i denne afhandling, er det dog alligevel 

vigtigt at huske, at også disse kan have haft en betydning for bearbejdningsruterne og dermed 

undersøgelsens resultat. F.eks. lod Dan (24) i høj grad til at lade sig påvirke af andre signaler i 

Codan-reklamen: 

”Codan-reklamen…der lagde jeg ikke mærke til særlig meget. Jeg var mest fokuseret på, hvor 

dårlig reklamen egentlig var. De var meget talfikserede. Nederst kørte der også en streamer med 

alle mulige taloplysninger.”. 

Disse perifere signaler i form af taloplysninger kan muligvis have haft en påvirkning på hans 

erindring af Webergrillen, som han efter eget udsagn oplevede ret fremtrædende, men dog først 

erindrede ved recognition. 

 

Spørgeteknik 

Også min spørgeteknik kan også have haft en indflydelse på respondenternes besvarelser. Jeg 

havde i forbindelse med udarbejdelse af spørgeguiden vanskeligheder med at få formuleret et 

spørgsmål, der skulle gøre det klart for respondenterne, at de skulle nævne både primær- og 

placeringsbrands, men samtidigt sørge for ikke at lægge unaturligt fokus på placeringsbrandsene 

i spørgsmålet. Dette har måske betydet, at nogle respondenter ikke har forstået spørgsmålet 

præcist. 

 



 71 

 

Recall/recognition ikke middel til fremtrædenhedsmåling 

En yderligere fejlkilde til denne undersøgelses resultat kan være, at recall og recognition i 

virkeligheden ikke er optimale til måling af oplevet fremtrædenhed. 

Jeg vil hævde, at erindringsformerne er velegnede til undersøgelse af forbrugernes eksplicitte 

erindring, men da det i undersøgelsen var tydeligt, at forbrugerne ”reklameopdelte” deres 

erindring og forsøgte at opremse alle erindrede brands i én tv-reklame, inden de gik videre til 

erindring af indholdet af den næste erindrede tv-reklame, kan det tyde på, at recall-/recognition-

måling ikke er optimal til vurdering af oplevet fremtrædenhed. 

Ligeledes kan der argumenteres for, at et primærbrand på denne måde er et clue til et 

placeringsbrand, og det kan derfor diskuteres, hvorvidt erindringen af placeringsbrandet er 

unaided eller aided recall, hvilket kan have betydning for tolkningen af den oplevede 

fremtrædenhed. Af samme årsag kunne det have været fordelagtigt at variere brandrækkefølgen i 

spørgeguiden. 

 

8.5 Efterkritik 

Det er efter min mening altid fordelagtigt at evaluere på en undersøgelse og vurdere hvorvidt den 

eventuelt kunne forbedres for især at øge validiteten. Jeg vil derfor i det følgende fremhæve de 

væsentligste områder, jeg mener kunne være blevet udført anderledes i denne undersøgelse. 

 

Flere pilotinterviews 

Min erfaring med interviewning var inden denne undersøgelse som nævnt meget begrænset, 

hvilket da også kom til udtryk i form af min interviewteknik. Selvom jeg udførte et pilotinterview 

var dette ikke tilstrækkeligt, og de første interviews bar præg af min begrænsede evne til at lytte 

fokuseret og stille uddybende spørgsmål. Dette blev jeg dog bedre til i løbet af processen. 

 

Afbrydelser 

Anvendelsen af offentlige lokaler og kontorer som locations betød, at interviewene i enkelte 

tilfælde blev afbrudt (Camilla og Hans). Afbrydelserne lod ikke til at have konsekvens for 

respondenternes branderindring, men i en lignende fremtidig undersøgelse ville jeg sikre mig 

bedre mod dette. 

 

Oplevet fremtrædenhed 

Som nævnt kan der argumenteres for, at recall/recognition ikke er det bedste middel til måling af 

fremtrædenhed, og i en fremtidig undersøgelse ville jeg derfor i stedet lægge større fokus på 

respondenternes egen redegørelse for den oplevede fremtrædenhed.
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Reklameværdi 

Jeg havde som bekendt forudsat, at en fremtrædende produktplacering ville medføre en oplevet 

reklameværdi hos forbrugerne. Jeg havde derimod ikke defineret reklameværdi, da jeg 

formodede, at forbrugerne ville have en fælles opfattelse af dette, men dette var tydeligvist en fejl. 

F.eks. gav både Camilla og Kirsten udtryk for, at de kun ville have oplevet produktplaceringerne 

som reklame, hvis brandsene var blevet nævnt, hvilket jeg ikke er enig i. Jeg ville derfor i en 

fremtidig undersøgelse tage højde for dette aspekt, da den oplevede reklameværdi som nævnt 

efter min mening er afgørende i vurderingen af, om et brand opleves som product placement eller 

product presence.
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9 Konklusion 

Det har med denne afhandling været formålet at belyse fænomenet Product Placement i tv-

reklamer set fra et forbrugerperspektiv. Problemstillingen opstod ved min studsen over flere 

reklamefilm med for mig meget iøjnefaldende produktplaceringer, som stjal min opmærksomhed 

fra reklamens øvrige indhold, hvilket jeg formodede også kunne være tilfældet for andre 

forbrugere. Endvidere oplevede jeg et tilsyneladende manglende fokus på området, og jeg 

undrede mig over, at annoncører benytter denne markedsføringsstrategi uden på nogen måde at 

have undersøgt strategiens konsekvenser. 

Ønsket var derfor at definere PPL for at vurdere, hvorvidt afhandlingens genstandsfelt kan 

betegnes således. Ligeledes ønskedes det præciseret, hvorfor PPL er interessant i en tv-

reklamesammenhæng. Særligt var det målet at belyse, hvorvidt markedsføringsstrategien 

påvirker danske forbrugeres eksplicitte erindring af både primær- og placeringsbrands 

umiddelbart efter eksponering af tv-reklamer indeholdende PPL, og hvordan fænomenet opfattes 

blandt danske forbrugere. 

 

En indledende analyse af det aktuelle danske tv-reklamemarked klargjorde, at tv-reklamer i kraft 

af især bred dækning og awarenessgenerering stadig er effektive i forhold til mange andre 

medier, men at en væsentlig udfordring udgøres af en stigende reklameclutter, hvilket 

forstærkede min formodning om risikoen for brandforvirring. 

Derfor skulle genstandsfeltet først og fremmest defineres for at have et udgangspunkt for den 

videre undersøgelse af dets konsekvenser. 

 

Efter en dybdegående diskussion af PPL’s aspekter udarbejdede jeg en generelt dækkende 

definition af PPL set fra en forbrugers optik, hvor jeg vurderede, at placeringsobjekt og 

placeringsmedie er vigtige kriterier. Desuden har især også oplevet fremtrædenhed en særlig 

betydning for en forbrugers opfattelse af PPL. Vi lever i en brandfyldt hverdag, og det er derfor 

meget naturligt, at brands indgår i diverse produktioner, herunder også tv-reklamer. Det blev 

derfor vurderet, at PPL i en forbrugers optik må være betinget af, at vedkommende finder brandet 

så fremtrædende, at dets tilstedeværelse opleves som reklame. Jeg vurderede, at denne 

oplevelse er subjektiv, og der findes en række fremtrædenhedsfaktorer, som kan påvirke den 

oplevede fremtrædenhed. 

Med udgangspunkt i den udarbejdede definition blev det konkluderet, at også denne afhandlings 

genstandsfelt kan defineres som PPL i tilfælde, hvor forbrugeren oplever en høj fremtrædenhed 

for det placerede brand. 

Af diskussionen fremgik det også, at genstandsfeltet på mange områder nærmer sig cobranding, 

men de væsentlige forskelle fik mig til at konkludere, at de to markedsføringsstrategier blot udgør 

hinandens grænseområder og ikke kan sidestilles. 



 74 

 

Efter diskussion af fordele og ulemper ved brug af PPL i tv-reklamer vurderede jeg, at de primære 

fordele, udover de mediebestemte, består i kontekstskildring og værdioverførsel mellem de 

medvirkende brands. 

Min forundring over den formodede risiko for brandforvirring forblev dog stadig uforløst, og 

således skulle en udvidet Elaboration Likelihood Model klarlægge den teoretiske sandsynlighed 

for forbrugeres branderindring. 

 

Modellen viste, at en forbrugers branderindring sandsynligvis afhænger af dennes motivation, 

evne og mulighed for at se tv-reklamen i øjeblikket for eksponering samt forbrugerens 

opmærksomhedsfordeling og oplevelse af produktplaceringens fremtrædenhed. Endvidere 

fremgik det, at der er teoretisk sandsynlighed for, at forbrugere efter eksponering af en tv-reklame 

med PPL kan erindre placeringsbrands eksplicit, og at fremtrædende produktplaceringer i visse 

tilfælde kan reducere sandsynligheden for forbrugerens eksplicitte erindring af primærbrandet. 

Hypotesernes foreløbige plausibilitet blev derefter undersøgt ved hjælp af kvalitative 

forbrugerinterviews, herunder recall- og recognition-målinger, med udgangspunkt i en række 

reklamefilm indeholdende PPL med efter min vurdering varierende fremtrædenhedsgrad. 

 

Undersøgelsen viste for det første, at der med udgangspunkt i den anvendte empiri også i praksis 

er sandsynlighed for, at forbrugere kan erindre placeringsbrands i tv-reklamer eksplicit efter 

eksponering, og at sandsynligheden er større, desto mere fremtrædende forbrugeren oplever 

produktplaceringen. Desuden bekræftede undersøgelsen også, at oplevet fremtrædenhed i høj 

grad er en subjektiv vurdering, og der var stor variation i respondenternes oplevelse af samt 

redegørelse for produktplaceringernes fremtrædenhed. 

Der sås eksempler på, at fremtrædende produktplaceringer stod stærkere i forbrugernes 

hukommelse end de tilsvarende primærbrands, og det blev derfor konkluderet, at 

produktplaceringer med høj oplevet fremtrædenhed tilsyneladende kan have konsekvens for 

forbrugeres eksplicitte erindring af primærbrands. Produktplaceringer med lav oplevet 

fremtrædenhed påvirker derimod efter alt at dømme ikke den eksplicitte erindring af 

primærbrands. 

Undersøgelsen viste ingen eksempler på, at primærbrands ikke blev erindret eksplicit på grund af 

en fremtrædende produktplacering. Jeg konkluderede dog, at muligheden stadig foreligger, idet 

en årsag kan være, at der i undersøgelsen ikke indgik tilstrækkeligt fremtrædende 

produktplaceringer, og at selve den opsatte interviewsituation har medført en unaturlig 

opmærksomhed på primærbrandsene. 

 

Endeligt kunne jeg ud fra undersøgelsen konkludere, at de adspurgte forbrugere ikke anser PPL i 

tv-reklamer som værende skjult reklame, og at de trods et begrænset kendskab til brugen ikke 

studser over anvendelsen i den i forvejen kommercielle kontekst. 
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Det skal understreges, at denne afhandling ikke er endegyldig, men kun udgør en indledende og 

eksplorativ undersøgelse inden for området. Resultaterne skal kun ses som en vejledende, 

foreløbig indikation, der kan fungere som udgangspunkt i forbindelse med fremtidig forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Research is not Truth – it is the researcher’s best approximation to an honest picture of reality.” 

Baxter (i Mackay, 2005:227) 
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10 Perspektivering 

Denne afhandling tjener som nævnt kun som en indledende undersøgelse af PPL i tv-reklamer, 

og området er stadig stort og uudforsket. 

Jeg tror, vi i fremtiden vil se en stadig større brug af fænomenet grundet de mange fordele. Jeg 

synes derfor, yderligere forskning er vigtig for at opnå en større indsigt i strategiens virkninger og 

risici. Strategien medfører en del interessante problemstillinger, og i det følgende gives 

eksempler på relevante studiefelter. 

 

Først og fremmest vil det være nyttigt at udføre en undersøgelse som denne i et større omfang 

for at opnå en dybere indsigt i PPL’s betydning for forbrugeres eksplicitte branderindring. Herved 

kan denne afhandlings modeller og hypoteser videreudvikles, således at der med tiden 

sandsynligvis kan udarbejdes grounded theory inden for området. 

 

Jeg har i denne afhandling kun berørt en kortvarig effekt af PPL i tv-reklamer. Det kunne i 

fremtidige undersøgelser også være relevant at studere eventuelle langvarige effekter. 

Fremtidig forskning kan også fokusere på flere forskellige brand-/produktkombinationer og 

undersøge både eksplicitte og implicitte virkninger heraf. 

 

Endeligt finder jeg det yderst interessant at undersøge, hvilken effekt PPL kan have for hhv. 

primær- og placeringsbrandets image. Da PPL ofte anvendes som accelerator for 

værdioverførsel, ville det være interessant at undersøge, hvorvidt og hvordan denne 

værdioverførsel kommer til udtryk i form af f.eks. brandassociationer og –præference. I 

forlængelse heraf kunne det også være interessant at undersøge, hvorvidt den eksplicitte 

branderindring har betydning for disse implicitte effekter. 

 

Uanset hvilken vinkel, der måtte vælges, ser jeg frem til fremtidige undersøgelser af fænomenet. 
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13 Bilag 

Bilag 1: Udvikling i tv-annonceudbud og -omsætning 
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(Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra MedieStatistikBanken, ingen dato(c); TV 2, 2010) 
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Bilag 2: Product placement definitioner 

Karrh (1998:33): “[T]he paid inclusion of branded products or brand identifiers, through audio 

and/or visual means, within mass media programming” 

 

Russell & Belch (2005:74): “[T]he purposeful incorporation of a brand into an entertainment 

vehicle” 

 

Reijmersdal, Neijens & Smit (2009:429): “[T]he purposeful incorporation of brands into editorial 

content” 

 

D’Astous & Séguin (1998:897): “[T]he placement of a brand or a firm in a movie or in a television 

program by different means and for promotional purposes” 

 

Langer i Grønholdt et al. (2008a:265): ”Produktplaceringer kan defineres som en naturligt 

integreret del af et medieprograms indholdsside og beror på en aftale mellem en annoncør og en 

programudbyder om at integrere annoncørens placeringsobjekt i programudbyderens 

placeringsmedie, hvilket annoncøren til gengæld tilbyder programudbyderen en modydelse for. 

Formålet med denne aftale er, at integrationen af annoncørens placeringsobjekt i 

placeringsmediet påvirker programforbrugerens holdninger til placeringsobjektet i en positiv 

retning” 

 

Balasubramanian (1994:31): “Product Placement is a paid product message aimed at influencing 

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

movie (or television program)”. 
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Bilag 3: TDC + Volvo 
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Bilag 4: KiMs + VW 
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Bilag 5: Codan + Weber 
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Bilag 6: Interflora + Ferrari 
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Bilag 7: Cybercity + McDonald’s 
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Bilag 8: Tulip 
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Bilag 9: Vind en Webergrill 

”Kernekunde”-kampagne, hvor man ved opringning til forsikringsselskabet kunne deltage i 

lodtrækning om en Webergrill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kilde: Codan (ingen dato)) 
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Bilag 10: Gennemsnitligt seertal i % (vejet) på samtlige reklameblokke på tværs 

af alle kanaler 

 

Aldersgruppe 3-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71+ 

Seerandel 0,1 0,5 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 

 Periode: 1/1-13/7 2010 

 

 

Universstørrelser: 

Target Population UniSize Sample 

3+ 100% 5.316.316 2087 

3-10 10% 529.400 212 

11-20 13% 690.864 284 

21-30 12% 635.097 219 

31-40 14% 757.583 304 

41-50 15% 808.215 318 

51-60 13% 714.798 285 

61-70 14% 755.004 297 

 

(Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Rikke Holme, Senior analysekonsulent - TV 2|Analyse) 
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Bilag 11: Oversigt over respondenter 

Navn Alder Beskæftigelse Interviewlocation Reklameblok 

Therese 21 Læser kunsthistorie Grupperum Rækkefølge 1 

Camilla 30 Læser til social- og sundhedsassistent Grupperum Rækkefølge 2 

Dorthe 42 Cand.scient., forskningskonsulent Kontor Rækkefølge 2 

Annette 53 
BA i erhvervsøkonomi, 
studieadministration 

Kontor Rækkefølge 1 

Kirsten 63 Efterlønsmodtager Grupperum Rækkefølge 1 

Dan 24 Læser til bygningsingeniør Grupperum Rækkefølge 2 

Casper 32 Skibsofficer, læser nu til maskinmester Grupperum Rækkefølge 1 

Karsten 48 Lagerarbejder Grupperum Rækkefølge 1 

Hans 51 
Maskinmester, underviser på 
Maskinmesterskolen 

Kontor Rækkefølge 2 

Rasmus 62 
Bankuddannet, arbejder som 
controller/økonom 

Møderum Rækkefølge 2 

(Kilde: Egen tilvirkning) 
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Bilag 12: Interviewinvitation 

 

Hej 

 

Jeg er cand.ling.merc.-studerende ved CBS og er i gang med at skrive min kandidatafhandling, der 

kort fortalt handler om ”tv-reklamer og forbrugeren”. 

Jeg har i min afhandling brug for at udføre en række forbrugerinterviews, der skal kunne afdække de 

hypoteser, jeg har opstillet. Men selvfølgelig ingen interview uden respondenter, og jeg ville derfor 

høre, om du kunne være interesseret i at deltage. 

 

Af hensyn til resultaternes pålidelighed kan jeg ikke på forhånd oplyse mere om emnet. Jeg kan blot 

fortælle, at du vil blive vist nogle reklamespot og derefter blive stillet en række spørgsmål dertil. Så det 

er ganske ufarligt . 

Selve interviewet vil vare 20-30 minutter. 

 

Jeg mangler både kvindelige og mandlige respondenter i aldersgruppen 20-69 år. 

 

Jeg håber at kunne udføre interviewet så snart som muligt, afhængigt af hvornår det passer dig bedst. 

Jeg har min daglige gang på Frederiksberg, så det kunne planlægges til en dag du er i området – 

ellers kan vi også få det arrangeret, så jeg kommer til dig, evt. på din arbejdsplads. 

 

Jeg kan desværre ikke tilbyde dig nogen betaling for din tid og hjælp – til gengæld vil du få et stort 

TAK og en god samvittighed over at have hjulpet en stakkels studerende lidt på vej . 

 

Er du interesseret, kan du sende mig en mail på xxx@xxx.xx eller kontakte mig på xxxxxxxx. 

 

Med venlig hilsen 

 

Chalotte Riber 



 97 

 

Bilag 13: Spørgeguide 

Navn: Casper                          Rækkefølge 1 

 

Indledning 

- Chalotte, cand.ling.merc. CBS i gang med speciale, som besvarelser skal bruges til. Opstillet 

nogen hypoteser som skal af-/bekræftes ved hjælp af forbrugerinterviews. 

- Besvarelser vil altså blive brugt i speciale, som vil være offentligt tilgængeligt på biblioteket. 

Ingen personligt nærgående spørgsmål, men alligevel høre om være anonym? Nej det er lige 

meget 

- Understreges at jeg er ikke ude efter bestemte svar. Alle svar og kommentarer er lige vigtige 

– jeg er ude efter den enkelte persons individuelle oplevelse. 

Jeg laver undersøgelsen som studerende – jeg har ingen relationer til nogen virksomheder og 

altså ingen særinteresser på den måde. Så du kan svare lige hvad der falder dig ind. Alle 

bemærkninger og iagttagelser er vigtige. Det samme gælder også når jeg tager notater 

undervejs – det er ikke fordi noget er rigtigt eller forkert, men fordi det gør det lettere for mig 

efterfølgende når jeg skal arbejde med resultaterne. 

 
- Hvor gammel er du?    Jeg er 32 

- Hvilken uddannelse har du? Skibsofficer 

- Hvad beskæftiger du dig med nu? Læser til maskinmester 

 
 

Opvarmningsspørgsmål 

- Hvor ofte ser du tv-reklamer? (hver dag, zapper væk, ser hele blokken osv.) Hver dag – vel 

både direkte og indirekte. Undgår dem for så vidt muligt. Sidder ikke og ser dem. 

- Kan du lide at se tv-reklamer/hvad synes du generelt om tv-reklamer (evt. de bedste/værste)? 

Ikke så slemt herhjemme som f.eks. i USA. Forstår godt er reklamer er nødvendige for at der 

er tv. Men synes der kommer flere og flere. Jo flere reklamer, jo mere irriteret. Få reklamer til 

tissepauser ok. Kvalitet svinger meget. Går ikke op i det. 
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Visning af reklamefilm 

Jeg vil nu vise dig nogle reklamefilm og derefter stille dig en række spørgsmål. Du skal bare lade 

som om, du sidder hjemme foran fjernsynet og ser en reklameblok. 

 

- Hvilke af reklamerne kan du umiddelbart huske at have set før? 

KiMs Ikke set før (1) Codan ikke nævnt CyberCity ja (3) Tulip ikke nævnt Interflora ikke nævnt 

TDC ja (2) 

- Hvad synes du generelt om de reklamer du lige har set? 

Ikke noget særligt. Ikke noget interessant at sige om det. Bjørnen var meget sjov, for den var 

lidt original 

- Hvad kan du fortælle fra reklamerne? Var der noget særligt du lagde mærke til i reklamerne? 

Noget du studsede over? (probing) Lagde ikke rigtig mærke til noget specielt. 

 

 

 

 

 

 

 
Jeg vil nu gerne snakke lidt om de mærker, du så i reklamerne. 

 

Unaided recall (blå) Aided recall (rød) Recognition (grøn) 

 

Unaided recall: Hvilke mærker lagde du mærke til i reklamerne. Nævn gerne alle dem, du 

overhovedet kan huske optrådte på en eller anden måde. 

 

Aided recall: Lagde du mærke til mærker for chips, biler, forsikringsselskab, grill, internet, 

fastfood, leverpostej, blomster, telefoni i reklamerne?  

 

Recognition: Så du mærke X (alle resterende, unævnte mærker)? 



 99 

 

  Hvorfor lagde du mærke til det? I hvilken sammenhæng? 

  (kun ved placeringsbrands)  (kun ved recognition) 

 KiMs (chips) Husker KiMs bedst – måske fordi det var den første. 

 VW (bil)  Ja den kørte Jørgen i. Kan kun huske fordi du spørger. 

 Codan (forsikring) _______________________________________________________ 

 Weber (grill) Så godt ham i Codan stod og grillede, men lagde ikke mærke til om 

  det var Weber 

 Cybercity (internet) _______________________________________________________ 

 McDonald’s (fastfood) Nej 

 Tulip (leverpostej) Lagde godt mærke til bjørn og leverpostej, men kunne ikke huske 

  mærke 

 Interflora (blomster) Kommer i tanke om Interflora ved hjælp af Ferrarien. 

 Ferrari (bil) Husker Ferrari unaided da jeg spørger om blomstermærke. Man 

   lægger vel altid mærke til en Ferrari. Også hvis den havde været 

   anden farve. Lige i midten. 

 TDC (telefoni) _______________________________________________________ 

 Volvo (bil) Nej 

 

 

 Andet  _______________________________________________________ 

 Andet  _______________________________________________________ 

 Andet  _______________________________________________________ 
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Product placement (Gå tilbage og spørg til de produktplaceringer respondenten har nævnt) 

- Hvad tænkte du, da du så mærke X i reklamen? Tror du det også var en reklame for mærke X? 

 VW  Jeg glemte desværre at spørge om VW 

 Weber  _______________________________________________________ 

 McDonald’s _______________________________________________________ 

 Ferrari  Ikke reklame for Ferrari 

 Volvo   _______________________________________________________ 

 

- Ved du hvad product placement er? Ja 

 

Det kan altså benyttes i reklamer, så der blandes flere kendte mærker ind i en reklame. 

- Hvad tror du de to annoncører hver især vil opnå med dette? Ved ikke. 

- Tror du de to annoncører samarbejder? Ja i nogle tilfælde. Tror der er betalinger. 

- Hvad synes du som modtager og forbruger om, at der bruges PPL i tv-reklamer? Fint nok. 

Det er jo reklamer det hele. 

- Mener du, det er en form for skjult reklame? Nej det er det samme på film. Også ok, så længe 

det ikke tager overhånd, så det går ud over filmen. Kunne godt blive inspireret til køb af en 

produktplacering, f.eks. telefon. 
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- Hvilke af de mærker, vi har talt om, bruger du selv/har brugt/har planer om at bruge? 

 KiMs (chips) Ja 

 VW (bil)  Nej 

 Codan (forsikring) Nej 

 Weber (grill) Nej 

 Cybercity (internet) Ja har brugt 

 McDonald’s (fastfood) Ja 

 Tulip (leverpostej) Måske, men ikke bevidst på grund af mærket 

 Interflora (blomster) Aldrig 

 Ferrari (bil) Nej 

 TDC (telefoni) Ja har brugt 

 Volvo (bil) Nej 

 

 

 Andet  _______________________________________________________ 

 Andet  _______________________________________________________ 

 Andet  _______________________________________________________ 
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Bilag 14: Transskription 
 
19.08.2010 Casper, grupperum. Lægger ikke rigtig mærke til så meget. Fin stemning – jeg er lidt 

mere ”varm” efter det første interview med Kirsten om formiddagen. Men kunne godt have bedt 

ham uddybe hans svar mere. 

Interview varer 16:03 min. 

 
I = Interviewer 
C = Casper 

 
I Lige en kort intro: Jeg læser cand.ling.merc på CBS og er i gang med mit speciale, som dine 

besvarelser vil blive brugt til. Jeg har fået opstillet nogle hypoteser på baggrund af læsning af 
teori, som jeg så skal have be- eller afkræftet ved hjælp af forbrugerinterviews. Det vil blive brugt 
i specialet, som vil blive offentligt tilgængeligt via biblioteket, så jeg bliver nødt til at spørge, om 
du vil være anonym, eller om det er ok? 

C Det er lige meget. 

I Der vil ikke komme personlige, nærgående spørgsmål. 

C Bare i orden. 

I Og så skal det understreges, at jeg er ikke ude efter bestemte svar, og jeg er studerende – jeg er 
her ikke på vegne af en virksomhed, så der er ikke noget rigtigt eller forkert, så du skal bare 
skyde løs. Og det samme gælder, når jeg tager notater, det er ikke fordi noget er rigtigt eller 
forkert, men det er bare lidt nemmere for mig selv bagefter. Hvor gammel er du? 

C 32 

I Og din senest opnåede uddannelse? 

C Skibsofficer. 

I Og nu er du så i gang med at læse til maskinmester? 

C Ja 

I Ser du ofte tv-reklamer? 

C Ja, hvad er ofte? 

I Hver dag? 

C Ja, det gør jeg vel direkte og indirekte. 

I Er det noget du sidder og kigger på og følger med i, eller… 

C Nej 

I Zapper du væk, eller lader du det køre for at lave noget andet? 

C For så vidt muligt undgår jeg dem. 

I Hvad synes du generelt om tv-reklamer? 

C Jeg synes ikke, det er så slemt herhjemme, der er stor forskel på f.eks. USA. I USA kan du ikke 
engang se en film. Den tager 3 timer at se. Det vil jeg nødig have herhjemme, for det er helt 
åndssvagt. Herhjemme er det ok. Jeg forstår godt, hvis der ikke var nogen reklamer, var der 
heller ikke noget tv på nær det, vi selvfølgelig betaler licens for. Men jeg synes også, det bliver 
mere og mere. Jo flere reklamer, jo mere irriteret bliver man. Lidt reklamer er også ok, for så kan 
man jo lige gå ud at tisse eller sådan noget. 

I Hvad med kvaliteten af dem? 

C Svinger meget. Jeg går ikke så meget op i det. Jeg kan heller ikke hidse mig så meget op over 
dem. 

I Jeg vil vise dig nogen reklamefilm nu. Du skal bare lade som om, du sidder hjemme i sofaen og 
ser reklamer, og så stiller jeg nogle spørgsmål til dem bagefter. 

 REKLAMER 

I Ja, jeg glemte lige at sige, at det ikke var den bedste kvalitet. 

C Jeg kendte de fleste af dem i hvert fald. 

I Ja og jeg ville høre dig ad, hvilke af dem du umiddelbart kan huske at have set før? 

C Ja, jeg kan jo dårligt nok huske dem alle sammen. Den første havde jeg ikke set. 

I Som var med hvem? 

C Med KiMs chips. Den sidste har jeg i hvert fald set. Og nu kan jeg dårligt nok huske, hvilke der 
var. Cybercity den havde jeg vist også set. Nu kan jeg ikke komme på, hvad det er for nogen. 
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I Hvad synes du generelt om de reklamer, du så her? 

C Ikke noget specielt, ikke noget særligt. Jeg kan ikke lige komme med noget interessant at sige 
om dem. Bjørnen var meget sjov, for den var lidt original i hvert fald, da man så den første gang. 

I Kan du huske, hvad det var en reklame for? 

C Nej det kan jeg ikke nu. 

I Var der noget særligt, du lagde mærke til i reklamerne? Noget du studsede over? 

C Næ. 

I Så skal jeg høre lidt mere specifikt på mærkeplan. Hvilke mærker lagde du mærke til? Alle dem 
du overhovedet kan komme i tanke om? 

C TDC, Cybercity, KiMs, nok som det jeg husker bedst, det er måske også, fordi det var den første. 
Jeg har allerede problemer med at huske nogen af reklamerne. Så var der noget med nogen 
solsikker, men det var da vist den med chips, ja det var det vist. Så kan jeg ikke huske flere, så 
skal jeg virkelig til at tænke mig om. Hvor mange var der? Det ved jeg ikke. Der var vel en 5-6 
stykker. 

I Der var en del. Men det er helt efter bogen. Jeg skal bare tjekke, hvad du kan huske. 

C Jeg kan ikke huske mere. 

I Lagde du mærke til nogen bilmærker? 

C Nej 

I Et mærke for et forsikringsselskab? 

C Codan 

I Lagde du mærke til et grillmærke? 

C Det er kun lige fordi, du spørger. Nej, grillmærke nej. Men jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, du 
spørger efter. Det er sikkert en Webergrill. Men den så jeg ikke. 

I Lagde du mærke til et fastfoodmærke? 

C Nej 

I Så var der et leverpostejmærke? 

C Ja nu du siger det, så var det den med bjørnen. Men jeg kan ikke huske, hvad det var. 

I Et mærke for blomster? 

C Interflora? 

I Siger du spørgende? 

C Nej, det er fordi du spørger, så kan jeg huske, at der var den der hvide Ferrari, eller hvad det var. 

I Så også en Ferrari? 

C Ja, så kommer Ferrarien også, ja. 

I Hvad var det, der gjorde, at du lagde mærke til Ferrarien? 

C Ja, det ved jeg ikke, man lægger vel altid mærke til en Ferrari, gør man ikke det? 

I Det er helt generelt? 

C Hvis den havde været en anden farve, så tror jeg også, jeg havde lagt mærke til den. 

I Den fyldte jo også meget i billedet, kan man sige. 

C Ja, den var lige i midten. 

I Så du en VW? 

C Ja, igen når du siger det, så kan jeg jo godt huske, at det var den, ham Jørgen kørte i fra KiMs 
reklamen.  

I Ja, og så var det, om du så en Webergrill? Den optræder to steder faktisk. 

C Nej, når du siger det, så kan jeg godt huske det. Men jeg tænkte ikke over, der var en Webergrill. 
Men jeg kan godt huske, han står og griller ham gutten. Men jeg vil ikke sige, jeg kan huske, at 
der var en Webergrill. 

I Man ser den også til sidst i TDC-reklamen, men det er meget kort. 

C Nå ja. 

I Lagde du mærke til McDonald’s? 

C Nej, det gjorde jeg ikke. 

I Det sad de og spiste i Cybercity-bilen. 

C Nå 

I Og så var det Tulip med leverpostejen. 

C Bjørnen der? 

I Så du en Volvo? 

C Næ 

I Du så Ferrarien i Interflora reklamen. Tror du også, det var en reklame for Ferrari? 
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C Næ 

I Og så vil jeg høre, om du har hørt om begrebet product placement? 

C Ja ja 

I Og det vi her har set eksempler på, er når det også bliver puttet ind i tv-reklamer. Så vi putter 
flere mærker ind i en reklame. Hvad tror du, når du sidder som forbruger, er der et samarbejde 
mellem annoncørerne for de to mærker, tror du, eller er det rent tilfældigt? 

C Det tror jeg, der er i nogle tilfælde. 

I Tror du, der er betalinger ind over? 

C Det tror jeg, men jeg aner ikke noget om det. Rent gæt. 

I F.eks. Ferrarien i Interflora reklamen – tror du, Ferrari har nogen bagtanker med det?. 

C Nej sjovt nok ikke. Ja det ved jeg ikke. 

I Om de vil opnå noget reklame også? 

C Jo, men man reklamerer jo ikke rigtig for en Ferrari altså. 

I Den er der bare? 

C Jo, men hvem ser tv og tænker ”orh jeg må have den Ferrari”? 

I Vi har også eksemplet, hvor de spiser McDonald’s inde i bilen i Cybercity-reklamen. 

C Jo, men jeg har jo råd til at spise McDonald’s, jeg har ikke råd til at købe en Ferrari. Det har de 
fleste, der ser tv, ikke. Og dem der har råd til en Ferrari, tror jeg nok køber den, hvis de har lyst. 

I Ja, der er forskel på produkterne. Hvad synes du om det, når du sidder som forbruger og ser, at 
der bliver blandet reklame ind i reklamen? Har du en holdning til det? 

C Næ det er fint nok. Selvfølgelig – det er jo reklamer det hele. 

I Det er ikke sådan, så du føler dig udsat for skjult reklame? 

C Nej. Det er det samme med film jo. 

I Det er også ok? 

C Ja, det er det vel. Altså det kan godt blive lidt for meget jo. Hvis det går ud over filmen, eller hvad 
man skal sige. Så synes jeg ikke, det er så godt. Men næ, sådan er det. 

I Er sådan at du får lyst til at gå ud og købe et eller andet, du har set… 

C Jamen det kunne jo godt være, hvis du ser en film, hvor de render rundt med en eller anden 
telefon. Så synes man: nå ja den er egentlig meget pæn. Ja, det kunne da godt være. 

I Her til sidst skal jeg høre, hvilke af de mærker, vi har talt om, som du bruger, har brugt eller har 
planer om at bruge. Vi kan starte med KiMs? 

C Ja dem bruger jeg en gang i mellem. 

I VW? 

C Næ. Måske jeg kunne finde på at købe en VW på et tidspunkt. Det ved jeg da ikke. 

I Men det er ikke noget, du går og overvejer? 

C Nej 

I Codan forsikring? 

C Jeg har et andet forsikringsselskab, så nej. 

I Har du en Webergrill? 

C Nej 

I Hvad med Cybercity, da de eksisterede. Havde du abonnement hos dem? 

C Ja det havde jeg. 

I McDonald’s? 

C Ja 

I Og hvad med Tulip? 

C Det var leverpostejen? Ja, det har jeg nok gjort. Jeg kan ikke sige, at det sådan er mærket, men 
det må jeg vel have gjort på et tidspunkt. 

I Og Interflorablomster? 

C Aldrig 

I Og så var der Ferrarien? Hvis du havde råd? 

C Det håber jeg ikke. Det problem har jeg ikke lige i øjeblikket. 

I TDC? 

C Ja, har været. 

I Volvo? 

C Nej 

I Jamen det var det hele. 
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Bilag 15: Respondenternes branderindring (recall + recognition) 
 
(X) betyder, at respondenten kan huske reklamen eller produktet, men ikke er i stand til at 

genkalde sig brandets navn. 

Navn 
 

Brand 
Therese Kirsten Karsten Casper Annette Rasmus Dorthe Hans Dan Camilla 

Interflora X (X) X X X X X X X X 

Ferrari X Nej X X Nej X (X) X X X 

Cybercity X X X X (X) (X) Nej X X X 

McDonald’s X X X Nej Nej Nej Nej (X) X Nej 

Codan X X X X X (X) X X X X 

Weber X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) 

KiMs X X X X X X (X) X X X 

VW X Nej X X X Nej X X Nej Nej 

TDC X X X X X X X X X X 

Volvo Nej Nej X Nej Nej Nej Nej X X Nej 

Tulip X X (X) (X) X X (X) X X X 

 
(Kilde: Egen tilvirkning) 

 


	Forside
	Romertal efter retning på Prebens
	Samlet opgave

