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FÖRORD 
 
Under vårterminen 2008 har vi på Handelshögskolan Baltic Business School i Kalmar skrivit 
denna kandidatuppsats i företagsekonomi som vidgat våra vyer inom marknadsföring. Vi vill 
framföra ett stort tack till våra respondenter och deras engagemang som försett oss med 
ovärderlig information som bidragit till uppsatsen ni nu håller i. Vi vill i detta inledande 
stycke samtidigt passa på att tacka vår handledare Leif Rytting för värdefull vägledning 
genom hela arbetsprocessen. Slutligen anser vi att processen har varit spännande och lärorik 
då vi har erhållit ny kunskap som vi kan dra fördel av i framtiden. 
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SAMMANFATTNING 
 
Titel TV-seriers roll som kanal för produktplacering 
Ämne Marknadsföring 
Författare  Jonas Josefsson, Clas Helgesson och Henrik Högström 
Handledare Leif Rytting 
 
Inledning Produktplacering är inget nytt begrepp utan det har funnits i snart hundra år. 

Däremot att använda TV-serier som marknadsföringskanal för produkt-
placering är en aktuell trend för varumärken och företag för att nå ut till rätt 
målgrupp. Genom produktplacering i TV-serier kan företag undkomma 
problemet med att människor zappar bort reklamen, som ofta fallet är med 
traditionell TV-reklam. Produktplacering inom TV-serier är ett ämne med 
relativt begränsad litteratur, varför vi intresserat oss ännu mera för företeelsen.  

 
Syfte Vårt syfte med uppsatsen är att få ökad förståelse för TV-serier som kanal för 

produktplacering, med hänsyn till genomslagskraft mot olika målgrupper, 
produktområden och varumärken. 

  
Metod Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Våra intervjuer består 

av sex personer med olika positioner inom produktplacering för att få olika 
vinklar inom företeelsen. Den abduktiva formen har speglat vår arbetsprocess 
som innebär att vi arbetat både genom deduktiv- och induktiv ansats. 

 
Teori Teorin består av det huvudsakliga ämnet produktplacering med fokus på olika 

former, effektivitet, för- och nackdelar samt prissättning. Vi har även valt att 
tillägga fakta om de annonsörfinansierade programmen, då vi anser det vara 
relevant för läsaren. Vidare har vi framhållit teori om TV och dess påverkan, 
kunden samt varumärken med en genomgående inriktning till produkt-
placering.  

 
Resultat Våra resultat i uppsatsen tydliggör vi med att presentera sju olika rubriker 

innehållande ämnen som vi anser präglat uppsatsen. Vi presenterar våra 
reflektioner under rubrikerna: produktplacering som komplement, lämpliga 
produktområden, livsstil som segmenteringsvariabel, individens beteende, 
förmedla varumärkets kärnvärden, kanalernas makt samt framtida problem. 
Fortsättningsvis samlar vi våra reflektioner och slutsatser med att åskådliggöra 
de punkter som vi anser vara mest väsentliga i processen att skapa en optimal 
produktplacering. Slutligen illustrerar vi hur processen med att produktplacera 
i en TV-serie fungerar samt vad som kan förbättras i processen. 

 
Nyckelord      Produktplacering, TV-serier, kundbeteende, segmentering, varumärke. 
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ABSTRACT 
 
Product placement isn´t a new concept, matter of fact it has existed for almost hundred years. 
On the other hand to use TV-series as a marketing channel for product placement is a present 
vogue for brands and companies to reach the right target audience. Through product 
placement in TV-series companies are available to get away with the problem that people 
zapping commercials. Our purpose with the thesis is to have increased comprehension about 
TV-series as a channel for product placement considering effect against different target 
audience, products and brands. For this study we applied a qualitative approach and did six 
depth interviews with different people to gain several viewpoints. The result is presented with 
seven headings in which we have state our own conclusions suited to our purpose. Finally we 
have created a model to describe the process of product placement in TV-series. 
 
Keywords: Product placement, TV-series, Consumer behavior, Segmentation, Brand 
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1. INLEDNING  

I uppsatsens första kapitel kommer vi att framföra vårt valda ämne för läsaren. En kortfattad 

bakgrund kommer att ge läsaren förståelse kring utveckling och vart vi befinner oss idag. Sedan 

kommer vi också att introducera vår problemdiskussion och därefter vårt syfte med uppsatsen. Vi har 

också beslutat att avgränsa oss inom ämnet och kommer därför klargöra kring de avgränsningar som 

skett i slutet av kapitlet. Som avslutning på inledningen förklarar vi begreppet genre inom TV-serier.  

 

1.1 Bakgrund 

Många av oss har säkert uppfattat förekomsten av produkter eller varumärken i filmer eller i 

TV-serier. Det benämns som produktplacering i marknadsföringsvärlden, något som inte är ett 

nytt begrepp utan introducerades redan på 1920-talet påstår Segrave (2004) och fick sin 

begynnelse i Sverige enligt Geijerstam (2007) först på 1970-talet. Lehu (2007) förklarar 

produktplacering som när en produkt eller ett varumärke integreras in i en film eller i en TV-

serie. Människor får idag åtkomst till fler och fler TV-kanaler vilket medför att antalet 

tillgängliga TV-serier och filmer ökar. De människor som inte har tillgång till kanalerna kan 

nå filmer och serier på andra sätt exempelvis genom nedladdningar från Internet. Vi har 

kunnat se en markant ökning av lyckosamma serier de senaste åren främst ifrån USA där 

produktplaceringen är som störst. TV-serier som marknadsföringskanal för produktplacering 

är en aktuell trend för att nå ut till rätt målgrupp. Inom produktplacering har vi 

uppmärksammat att det finns begränsad tillgång till litteratur som behandlar området. Det har 

lett till att vi därför har valt att intressera oss för produktplacering i TV-serier och närmare 

undersöka det samt få ökad förståelse för metoden. Vi kommer nu att återge de historiska 

vändpunkter som bidragit till att produktplaceringen numera är så pass omfattande för att ge 

läsaren ett dynamiskt tidsperspektiv för att lättare förstå de problem vi skall presentera. 

I slutet på 1800-talet, närmare bestämt år 1894, ansågs bilder eller objekt som skådades 

genom ett hål eller en glasruta vara en stor modefluga bland många män i New York skriver 

Segrave (2004). Han berättar att en person fick en idé att marknadsföra whiskey genom den 

här metoden, en metod som resulterade i reklamfilmer som många efterföljde.  Det visade sig 

att många företag redan efter en kort period förlorade intresset för metoden i början på 1900-

talet. Tillverkare började istället använda filmer i andra syften, bland annat inom förklarande 

filmer för industri och hushåll. Filmerna var ett hjälpande verktyg för resande försäljare som 

inte hade möjlighet att medföra sina produkter och demonstrera dem. Tackvare de industriella 
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filmerna kunde försäljningen öka, då människor exempelvis kunde se en maskin i sin 

naturliga miljö. Samtidigt som filmerna började sprida sig vidare i världen påstår Segrave 

(2004) att resultatet av den ökade försäljningen föranled till ett tankesätt om att fortsatt 

utveckling av filmerna kunde vara ett kraftfullt hjälpmedel för försäljning. Vidare började 

filmerna sändas på biografer i samband med vanliga traditionella filmer, något som också 

spred sig runt om i världen då USA på den tiden stod för det mesta av filmproduktionen. Efter 

första världskriget slut år 1918 fick den här metoden mer och mer uppmärksamhet ifrån 

tillverkare. Hollywood Film Studios ville år 1919 bevisa det här genom att visa en film för att 

framhålla inverkan på åskådarna som en film faktiskt kan medföra. Hackley m.fl. (2008) 

skriver liksom Segrave (2004) att begreppet produktplacering funnits sedan början på 1920-

talet, dock i mindre omfattning. Segrave (2004) förklarar det genom att filmerna på den här 

tiden oftast var väldigt korta, ibland bara några få minuter. Det var helt enkelt svårt för 

tillverkarna att få in sina produkter i filmerna på det sättet som de själva åsyftade. Han skriver 

att det därför var populärare att tillverka sina egna filmer vilket medförde till ökad kontroll 

över det sammanhang produkten placerades inom. Produktplacering var därför ett andra val 

för tillverkarna. 

Genombrottet med möjligheten att kombinera bilder med ljud under slutet på 1920-talet var 

en stor utveckling i att marknadsföra sig i filmer enligt Segrave (2004). Kombinationen 

användes på olika sätt bland annat i reklamfilmer men också i en del talkshows där produkter 

marknadsfördes. Under den här perioden började kända personer användas i samband med 

marknadsföringen för att få ökad effekt hos konsumenterna. Det föranled till att 

konsumenterna påverkades av skådespelarnas klädsel och vad de sade. Det var dock svårt att 

urskilja om produktplaceringen var medveten, gjord av misstag eller för att producenten 

tyckte att det passade in i scenen. Under slutet på 1940-talet anser Segrave (2004) att filmer 

var en av de mest effektiva metoder att påverka människor, något som användes väldigt flitigt 

i samband med att antalet biografbesökare per vecka ökade drastiskt. Idén om att 

marknadsförare en dag kunde tänka sig att betala för att publicera deras produkter uppkom 

också under den här perioden, något som lagt grunden till produktplaceringen i dagens 

samhälle. Fram till slutet på 1970-talet och i början på 1980-talet växte produktplaceringens 

omfattning väldigt mycket, dock stillsamt. Startskottet sägs ha uppkommit genom filmen ET 

där företaget Reese’s Pieces visade upp sitt godis. Det föranled till en explosionsartad 

utveckling för produktplaceringar, något som medförde att företag var beredda att betala mer 
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och mer för att visa upp sina produkter. Enligt Segrave (2004) ifrågasatte dock vissa företag i 

slutet på 1980-talet produktplaceringar med avseende till att mäta dess effektivitet, det dock 

inget som hindrade dess framfart. Fram till idag har kostnaderna för produktplacering stigit 

något enormt och det har lett till att stora företag som bland annat BMW valt att endast satsa 

på enkla former av produktplacering skriver Halliday & Graser (2005). En av anledningarna 

till de ökade kostnaderna är att produktplaceringar blir allt mer komplexa påstår Frutkin 

(2005). Vidare menar han att produktplacering har utvecklats från att vara något enkelt till att 

tillverkarna vill väva in produkten i ett sammanhang. Stein (2004) har också uppfattat det här, 

vilket medfört att företag idag söker sig till TV-serier och filmer där deras produkter passar in 

med avseende på deras egenskaper samt vilken målgrupp de inriktar sig till.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Vi människor blir i dagens samhälle ständigt exponerade för olika former av marknadsföring 

allt ifrån TV-reklam till affischer. Det har de senaste åren skett en tydlig ökning av 

marknadsföring. Något som Posten (2006) uppmärksammat och konstaterat är att 

mediainvesteringar har ökat med 50 procent de senaste tio åren vars omsättning är cirka 30 

miljoner kronor för att förstå hur pass mycket det egentligen är. Det framhålls även i texten att 

dagens marknadsförare dock står inför ett framtida problem. Det är konsumenters attityder till 

marknadsföring som är utav negativa uppfattningar. Lehu (2007) skriver att den traditionella 

marknadsföringen har förlorat samt fått försvagad trovärdighet. Han berättar också att 

människor utsätts för en mängd intryck av marknadsföring i en snabbt föränderlig värld och 

att människor har blivit mer kritiska till varumärken och lovord från företag. Posten (2006) 

framhäver att 85 procent av den svenska befolkningen ansåg att det finns för mycket reklam i 

samhället. 

 

Posten (2006) har identifierat att det dock finns olika uppfattning beroende på reklamform. 

Bland de mest störande formerna placerar konsumenten reklam inom TV, radio och Internet 

då de har en avbrytande karaktär inom konsumentens vardag. Dessa tre olika medier står för 

nästan 70 procent av svenskarnas mediekonsumtion och därför skulle en förändring vara 

lämplig. Vidare menar Posten (2006) att TV-reklam påverkas av för ett begrepp kallat 

zapping, vilket har blivit en vanlig strategi för tittaren att undkomma reklamfilmer. Faktum är 

att sju av tio tittare byter kanal, alltså zappar enligt Blythe (2006). Tittarna tillämpar också 
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andra metoder än zapping för att undkomma reklamexponeringen. Frutkin (2007) betonar att 

många tittare lämnar TV:n när det är reklampaus för att utföra hushållssysslor eller andra 

saker istället för att kolla på reklamfilmerna. Posten (2006) skriver att informationsvärdet i 

den här formen av avbrytande marknadsföring anses lågt bland konsumenterna och de önskar 

mindre avbrytande metoder ifrån företagen. Äldre personer har en mer negativ inställning till 

reklam än vad yngre har då de har växt upp med dessa exponeringar hela sitt liv vilket blivit 

en naturlig del av deras vardag, dock så anses reklamen fortfarande störande bland båda 

generationerna.  

 

Posten (2006) skriver att det stora problemet som marknadsförarna ställs inför idag är att hitta 

andra sätt att nå ut till sina kunder. Sawyer (2006) kan konstatera att människor inte zappar 

förbi program som innehåller produktplacering som de gör med vanliga reklamfilmer, därför 

kan produktplacering vara ett alternativ. Tidigare har filmer stått i centrum för 

produktplacering men på senare tid, i samband med ökat antal TV-serier, har vi också 

uppmärksammat hur produkter och varumärken allt mer också börjat exponeras inom olika 

serier. Enligt Hackley m.fl. (2008) är produktplacering en mycket bred marknadsförings-

kategori som idag har blivit väldigt vanlig internationellt sett i alla genrer inom media. Det 

finns oändligt många filmer och TV-serier ett företag kan välja för produktplacering för att 

just passa deras varumärke. Det finns idag litteratur inom produktplacering som främst 

fokuserar på filmer, exempelvis Segrave (2004), Galician (2004) och Lehu (2007). Enligt vår 

uppfattning har produktplacering inom TV-serier begränsad uppmärksamhet inom litteraturen, 

med hänseende till det anser vi att det blir väldigt intressant utforska samtidigt som TV-serier 

är aktuellt område i dagens läge. 

 

En serie som blivit uppmärksammad i media inom produktplacering är Entourage. Entourage 

sägs vara den serie som har haft störst genomslagskraft i USA genom alla tider. En 

dokumentär om serien, Entourage Uncovered (2007), berättar att den spelas in för att vara 100 

procent verklig, vilket också är något som förvirrar människor. Tittarna blandar ihop vad som 

är verklighet och vad som inte är det. Faktum är att saker som händer i serien och de rykten 

som är en del av handlingen har uppfattats som så pass verkliga att det börjats prata om dem 

utanför serien, det vill säga i det verkliga livet. 
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Det uppkommer hela tiden nya TV-serier. Flera TV-kanaler möjliggör att fler tittare kan se 

dessa vilket ger oändliga möjligheter för företag att nå ut till människor genom 

produktplacering. Vi har kunnat se en utveckling av TV-serier och att de har förändrats 

drastiskt från att bara utspelas på ett fåtal platser exempelvis i samma rum till att spegla vår 

egen vardag. Vi uppmärksammade i radioprogrammet Vaken på P3 (2008) hur inköpschefen 

för Kanal 5 Katarina Eriksson uttalade att det inte är musiken som är den första trendskaparen 

för ungdomar utan nu är det TV-serier som blir alltmer identitetsskapande framförallt för 

tjejer. Det gör det synnerligen intressant att undersöka produktplacering i TV-serier eftersom 

det nu påstås att TV-serier har så pass stor inverkan på ungdomar. 

 

Produktplacering är en enligt Grusell (2008) en inbäddad reklamform. Hon menar att i takt 

med att reklamens har ökat kraftigt har reklamens förmåga att nå fram till mottagaren 

minskat. Hon menar att det främst beror på två orsaker. Dels att utbudet av produkter och 

varumärken har ökat samt att mediebruset har ökat. I takt med ökningen menar Hoffsten 

(2005) att det blir tuffare för varumärken att synas. Det förenklas inte av att Renfors (2006) 

förklarar att annonstiden är begränsad till åtta minuter under varje timme. Hon påpekar dock 

att det högst är tio minuter mellan 19:00 – 24:00. Grusell (2008) menar att ökningen lett till 

att många människor har en allmän reklamtrötthet. Utvecklingen menar hon har påverkat 

utvecklandet av att de relativt nya formerna av inbäddad reklam har ökat. Produktplacering är 

en sådan form och med inbäddad åsyftar hon reklam som människor har svårare att zappa 

ifrån. Hon menar att den inbäddade reklamen kan gå bakvägen till vårt medvetande när vanlig 

reklam inte når fram. Vi har därför intresserat oss för produktplacering som fenomen i TV-

serier då det är två områden som är aktuella och under utveckling. 

 

Vi vill belysa produktplacering som fenomen i TV-serier både internationellt och nationellt 

genom att ta hjälp av dessa frågor: 

• Vilka för- respektive nackdelar medför produktplacering i TV-serier?  

• Är det möjligt att produktplacering kan vara identitetsskapande för konsumenterna i 

TV-serier? 

• Hur pass väl kan produktplacering hjälpa till att förstärka ett varumärkes image i TV-

serier? 

• Vad innebär det för varumärken att marknadsföra sig i en specifik TV-serie? 
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• Hur mycket tanke läggs på målgrupp och segmentering vid produktplacering? 

• I vilken omfattning påverkar produktplaceringen i TV-serier egentligen 

konsumenterna? 

• Kommer produktplacering fortfarande att vara aktuellt i framtiden eller kommer det 

ersättas av andra marknadsföringsformer? 

 

1.3 Syfte 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att få ökad förståelse för TV-serier som kanal för produkt-

placering, med hänsyn till genomslagskraft mot olika målgrupper, produktområden och 

varumärken. 

 

1.4 Avgränsningar och förklaringar 

 

Vi har valt att göra en avgränsning mot engelsk- och svensktalande TV-serier då serierna 

finns tillgängliga för oss svenska tittare. Vi har använt oss av en allmän fokusering inom TV-

serier, allt ifrån Roomservice till Lost. Produktplacering i filmer är inget vi kommer att ta upp 

i den här uppsatsen utan vi kommer att fokusera helt på TV-serier, däremot kommer vi ta upp 

exempel och göra jämförelse emot filmer i vår analys för ökad förståelse för TV-serier som 

marknadsföringskanal. Vi benämner begreppen AFP, finansiering samt programming under 

uppsatsens gång. Begreppen har samma betydelser men för att behålla närheten till respektive 

respondent har vi valt att ta med alla tre benämningar på fenomenet. 

  

1.5 TV-serier 

Vi kommer under uppsatsens gång benämna olika exempel på TV-serier samt genrers. Syftet 

med denna del av inledningen är att ni som läsare ska få ökad förståelse inom området och 

därmed kunna följa med i uppsatsen på ett enklare sätt.  

 

Genre har enligt Creeber (2001) sitt ursprung i franskan och betyder ”typ” eller ”sort”. Vidare 

anser han att genrer spelar en stor roll i utformandet av film, television samt andra typer av 

mediaformer. Danesi (2002) benämner order genre som en kategori av mediaproduktion som 

används till att skapa och förmedla ett budskap till publiken. Med det åsyftar han att genres 
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identifieras av vissa sedvänjor, där publiken känner igen sig efter en regelbunden visning. 

Följaktligen attraherar varje mediagenre olika typer av tittare regelbundet. 

 

Creeber (2001) delar in mediagenres i sju olika huvuddelar: Drama, såpopera, komedi, 

populärunderhållning, barn-TV, nyheter samt dokumentärer. Vidare delar han också in 

huvuddelarna i mindre delar och vi ger nedan exempel på genrer samt på TV-serier som anses 

ingå inom respektive. 

 

Dramaserier 

Actionserier: 

fokuserar enligt Creeber (2001) på action och speglar våld snarare än själva historien. Han 

benämner som exempel polisprogram där fokus ligger på gripandet istället för sökandet efter 

den kriminella. Xena Krigarprincessan som fokuserar på slagfältet anses också vara ett 

exempel anser Creeber (2001). 

 

Polisserier:  

Under en genre som polisserier nämner Hammond & Mazdon (2005) exempel som CSI och 

CSI Miami där poliserna visas som vanliga människor med deras egna problem och det 

speglar hur polisens vardag ser ut. Creeber (2001) anser att polisserier under fem årtionden 

varit en av de mest populära TV-serierna och benämner The Cops där tittaren får följa 

verkliga poliser i deras eftersökande och ingripande. 

 

Tonårsserier:  

Här tar Creeber (2001) upp klassiska exempel som Beverly Hills, Buffy The Vampire Slayer 

och Dawsons Creek som alla speglas av tonårslivet. Hammond & Mazdon (2005) skriver att i 

serier som Dawsons Creek där unga människor lever tillsammans fungerar som ett samtida 

användningsområde för nationell varureklam, det vill säga karaktärerna fungerar som 

konsumenter. 

 

Enligt Lealand (2005) framkallar tonårs-TV många frågor. De medföljande pressreleaserna 

hävdade att den första antologin tillägnade en bred variation av TV-serier producerad för och 

tittad på av tonåringar. Han anser att fokusen i tonårsserier är specifikt, att det är en samling 

av skönlitteraturskrift på TV. Även Lealand (2005) uppfångar Dawsons Creek, Buffy 
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Vampire Slayer samt Roswell som exempel under denna genre. Vidare benämner han också 

tonårsseriernas roll som dramaserier och att det var dem som dominerade de globala 

bildskärmarna samt var tonårstittarnas val under 1990-talet. 

 

Såpopera 

Creeber (2001) menar att såpoperagenren består av en mer känslosam skildring mellan 

karaktärerna och benämner här det klassiska exemplet Dallas. Enligt Hammond & Mazdon 

(2005) baseras såpopera på en långlivad saga med fokus på centrala platser. De hävdar att 

såpoperan ofta utspelar sig i småstäder som är säkert gömda bakom en barriär, avskilda från 

verkligheten, där olika skamligheter sprids ut mellan karaktärerna. Melrose Place ger enligt 

författarna funderingar i tittarens huvud och får oss att undra om vi verkligen vet skillnaden 

mellan de olika karaktärerna. 

 

Komedi 

Enligt Hammond & Mazdon (2005) ges komedier såsom Sex And The City mer möjligheter 

att experimentera med och kan ge en öppen beskrivning av sex och våld eftersom de är 

grundade av betal-TV. Creeber (2001) beskriver att i en komedi bryts kärnfamiljen oftast ner i 

mer udda kombinationer av personligheter som bor tillsammans, med exempel som Vänner. 

Hammond & Mazdon (2005) anser att i serier som Vänner där historien i princip går tillbaka 

till början av varje avsnitt är det lättare att ta in gästskådespelare och de kan därmed också 

bygga på konflikter utanför den nuvarande gruppen i programmet. 

 

Populärunderhållning 

I enlighet med Creeber (2001) omfattas populärunderhållning av verkliga personer som deltar 

i olika frågeprogram, Talk Shows samt Sportarrangemang. Vem vill Bli Miljonär samt Super 

Bowl nämns som två exempel av populärunderhållning. 

 

Dokumentärer 

Creeber (2001) anser att dokumentärer är baserade efter verkligheten samt bygger mycket på 

trovärdighet hos tittaren och omfattas bland annat av reality-TV. Enligt Hammond & Mazdon 

(2005) är syftet med reality-TV att låta publiken uppleva vad karaktärerna tänker i motsats till 

vad de säger, i förhållanden till andra karaktärer. De tar upp olika exempel som MTV´s The 

Real World, Survivor (Robinson) och America´s Next Top Model. Genom att titta på dessa 
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program menar författarna att tittarna vet mer om respektive karaktärer än vad karaktärerna 

vet om varandra. Hammond & Mazdon (2005) nämner också realityshowen Big Brother, att 

det finns ett tydligt mål med programmet; den sist kvarvarande i huset vinner mycket pengar. 

Aslama & Pantti (2006) anser att reality-TV präglas av nyfikenhet då den bekännande 

diskussionen utförs i ett tillstånd där verkligheten i huvudsak inte förekommer mellan 

deltagarna utan snarare genom en monolog, där den föreställda mottagaren är tittaren.  

 

Utvecklingen av TV-serier de senaste 30 åren sammanfattas av Hammond & Mazdon (2005) 

genom tre exempel. Under 80-talet var det Dallas som dominerade TV-tittandet för att sedan 

under 90-talet luta sig mer åt Melrose Place för att nu ta oss till dagens läge där det fokuseras 

mer på reality-shower såsom The Bachelor och Big Brother. 
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2. METOD 

I vårt andra kapitel presenterar vi det tillvägagångssätt vi har haft i vår arbetsprocess. Vi kommer att 

introducera forskningsmetoder, motivera samt förklara dess innebörd och relevans.   

 

2.1 Kvalitativ metod 

 

Vi har valt att utgå ifrån kvalitativ metod då den lämpar sig bäst för vårt syfte som är att 

öka förståelsen för produktplacering i TV-serier. Det empiriska materialet kan insamlas på 

två olika sätt, kvantitativt eller kvalitativt. Widerberg (2002) beskriver skillnaden mellan 

dem genom att påstå att kvalitet bygger på karaktären eller de egenskaperna hos något 

objekt medan kvantitet mer berör numeriska exempel för objektets egenskaper. Hon 

beskriver vidare att det är lätt att skilja på dessa två forskningsmetoder genom 

frågeställningar som kännetecknar dessa. Frågeställningar som hur vanligt är fenomenet? 

och vilka är sambanden? är utmärkande för den kvantitativa forskningsmetoden menar 

hon. Däremot är frågeställningar som vad betyder fenomenet? och vad handlar det om? 

exempel som förekommer inom den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden har 

som utgångspunkt att resultaten ska göras mätbara och undersökningsresultaten ska 

presenteras numeriskt menar Andersen (1994). Vidare skriver han att den kvantitativa 

metoden ofta har det naturvetenskapliga forskningsidealet som utgångspunkt. Han anser 

att forskaren arbetar med avseende att undersöka sitt forskningsfält genom en eller flera 

variabler. 

 

Enligt Sandberg & Faugert (2007) lämpar sig den kvalitativa metoden bäst ifall 

frågeställningen handlar om att förstå händelser, beskriva och återge processer, fånga upp 

idéer, lärdomar och bedömningar eller att få ökad kunskap inom ett ”okänt” område. 

Enligt Olsson & Sörensen (2007) är kvalitativ metod en strävan av att få en fullständig 

helhetsförståelse av en speciell situation i verkligheten. Det styrker att vi gjort ett korrekt 

val av forskningsmetod. Denscomebe (2000) menar att en kvalitativ undersökning inte 

bygger på det studerade ämnet eller dess data utan att det grundar sig i det unika 

tillvägagångssätt som sker vid insamlingen och analysen av data. Han menar här att 

forskarens identitet och värderingar har stor betydelse för hur data som samlas in vid en 

kvalitativ metod tolkas. Han utvecklar också att forskaren inte får influeras av sina 
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personliga tolkningar om sociala frågor då det kan påverka uppsatsen och få den att verka 

dominerande av personliga fördomar. Vi har därför iakttagit försiktighet för att uppnå ett 

så pass trovärdigt resultat som möjligt. 

 

Den kvalitativa metoden innebär enligt Bryman & Bell (2005) att tyngden fokuseras på 

data som består utav främst intervjuer. Sandberg & Faugert (2007) tillägger att forskaren 

också kan tillämpa fokusgrupper, gruppintervjuer, dokumentstudier och observationer vid 

en kvalitativ undersökning. Dock påstår Patel & Davidson (2003) att det är svårt att 

förklara vad en kvalitativ undersökning innebär då metoden inte är enhetlig från gång till 

gång. Enligt Bryman & Bell (2005) kan en uppsats baserat på en kvalitativ metod medföra 

stor flexibilitet vid datainsamlingen alltså att den kännetecknas av mindre struktur. De 

menar att intervjuaren har stor frihet att avvika från de frågor eller den intervjuguide som 

utformats beroende på de svar som ges. Frågorna påverkas därför till stor del beroende på 

de svar som ges och därför är flexibilitet ytterst viktigt vid en kvalitativ metod menar de.  

 

2.2 Datainsamling  

 

2.2.1 Urval  

 

Trost (2005) framhäver vikten av att använda sig utav en stor variation bland de personer som 

skall intervjuas. Dock menar han att variationen inte får vara alltför stor utan respondenterna 

bör inte avvika så pass att de faller utanför ramen för ämnet. Antalet personer som ingår i 

urvalet beror till stor del på tidsåtgång och kostnader menar han. Han säger dock att forskaren 

bör planera in och genomföra mellan fyra till åtta intervjuer där färre är att föredra framför 

många så länge kvaliteten är hög. Större kvantitet av antal intervjuer påstår han endast 

kommer röra till uppsatsen och materialet blir under sådana förhållanden svårt att hantera. 

Trost (2005) accentuerar att det är av betydelse att i förväg bestämma antalet intervjuer. Vi 

kom överens i samråd med vår handledare tidigt under uppsatsen att ha som målsättning att 

genomföra muntliga intervjuer med sex till åtta personer. 

 

Produktplaceringsbranschen är relativt liten i Sverige och de som är kunniga inom området 

arbetar främst i de större städerna Stockholm och Göteborg. Processen att finna rätt 
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intervjupersoner har varit lång och tidskrävande. Tillvägagångssättet bestod främst av att söka 

efter artiklar relaterade till produktplacering för att således komma över namn på verksamma 

personer inom branschen. Majoriteten av personerna inom branschen var verksamma i 

Stockholm och det blev därför naturligt för oss att åka upp till Stockholm då vi eftersträvade 

att uppnå en närhet till personerna. Vi studerade också möjligheterna att göra någon intervju 

av personer i Kalmar men det visade sig att det fanns ett begränsat utbud av personer. Vi 

ansåg att de personer som fanns tillgängliga inte förfogade över tillräckligt med kunskap om 

produktplacering och därför valde vi helt att fokusera oss på Stockholmsregionen. Vi ägnade 

en hel dag åt att ringa runt till olika personer och det gick över förväntan. Alla personer var 

otroligt trevliga och tillmötesgående och vi lyckades få intervju med majoriteten av 

personerna som vi kontaktade. Det resulterade i sex intervjupersoner med olika tillhörighet till 

branschen och som enligt oss ansågs kunna bidra med olika infallsvinklar inom det ämne vi 

studerar. 

 

Vi valde att intervjua tre personer med anknytning till produktplacering för att få bra kvalitet 

på svaren runt produktplacering. Dessutom har vi intervjuat en person på 

granskningsnämnden för att få kunskap om hur deras syn på produktplacering är och hur de 

arbetar. Vi har även intervjuat en TV-kanal för att få inblick i hur de tänker vid inköp av TV-

serier och TV-seriers påverkan. Slutligen intervjuade vi också en professor inom 

marknadsföring med fokus på marknadskommunikation för att få inblick i hur 

produktplacering förhåller sig jämförelsevis gentemot andra marknadsföringskanaler med 

avseende på faktorer som målgrupp, segmentering och varumärke. Nedan följer vilka som 

bidragit till den empiri vi presenterar i uppsatsen:  

 

• Micael Dahlén, Associate Professor, Handelshögskolan Stockholm 

• Katarina Eriksson, Inköpschef Kanal 5 

• Andreas Göthe, Ballparkmedia AB  

• Marianne Hjelm, Marianne Hjelm Produktion AB  

• Eva Tetzell, Granskningsnämnden 

• Pernilla Westberg, InBetween Entertainment AB 
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2.2.2 Intervjuteknik 

 

Bryman & Bell (2005) menar att intervjuer kan genomföras och struktureras upp på olika sätt. 

Det finns huvudsakligen tre olika tillvägagångssätt, strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (1997) anser även att en kvalitativ intervju har en 

tendens att vara förhållandevis öppen och ostrukturerad jämförelsevis mot en kvantitativ där 

tillvägagångssättet är bestämt i förväg. Olsson & Sörensen (2007) menar att en intervju med 

låg strukturering medför och skapar en möjlighet för intervjupersonen att skapa sig en egen 

uppfattning och tolka frågorna fritt. Hur dem tolkar det menar han beror på personens 

språkvanor, erfarenheter och värderingar med mera. Bryman & Bell (2005) framhäver att 

ostrukturerade intervjuerna kännetecknas som ett vanligt samtal där antalet frågor är 

begränsade och intervjupersonerna tillåts tala fritt. Vidare understryks också att den 

semistrukturerade intervjun är uppbyggd på en intervjuguide som består av olika teman som 

skall behandlas. Respondenterna får sedan svara fritt och svaren kan besvaras med frågor som 

inte ingår i intervjuguiden det vill säga följdfrågor. Genom att personen får prata fritt kan 

denne komma in på andra teman i sina svar varför ordningen på frågorna kan skilja sig åt 

menar de. Anledningen till att vi valt den här undersökningsmetoden grundar sig i den frihet 

vi vill ge våra intervjupersoner och kunna låta dem svara individuellt utan att känna sig 

kontrollerade. Därför har vi således valt den semistrukturerade intervjun där vi haft en 

intervjuguide till vår hjälp.  

 

Vi har endast fokuserat på att genomföra personliga intervjuer då vill upprätthålla en närhet 

till de personer vi intervjuat. Bryman (1997) anser att närheten det vill säga relationen mellan 

forskaren och intervjupersoner är ytterst viktigt. Enligt Widerberg (2002) beror intervjuns 

resultat på vilket tema som studeras samt intervjupersonernas och forskarnas engagemang. 

Vidare menar hon att aspekterna tid och plats till stor grad påverkar respondenternas svar. Om 

platsen är stökig eller ifall personen kan störas av telefonsamtal är några faktorer som måste 

beaktas innan intervjuerna genomförs menar hon. Även tiden är essentiell då det kan påverka 

kvaliteten på intervjun anser hon, då begränsad tidstillgång stressar intervjupersonen. Vi valde 

att intervjua sex personer under tre dagar i Stockholm och vi beslutade att fördela intervjuerna 

under dessa dagar för att få gott om tid med varje person. Vi var väl medvetna om att 

personerna har begränsat med tid och respekterar att de har ett arbete att sköta. Därför 

informerade vi våra intervjupersoner i förväg om att tidsåtgången beräknades vara en timme. 
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Dessutom skickade vi vår intervjuguide för att de skulle kunna förbereda sig och ge bättre 

svar på de teman vi var intresserade av. Vi hade egentligen igen kontroll över vilken plats 

intervjuerna genomfördes på men i efterhand tycker vi att intervjuerna inte stördes av yttre 

faktorer. Vi ser det som att personerna själva valde en miljö som de trivs och kände sig 

bekväma i som vi anser också påverkade deras förmåga att ge relevanta svar. Trost (2005) 

påpekar att det är bäst att genomföra en intervju med endast en som är intervjuad. Vi har 

influerats av det och alla intervjuer genomfördes med endast en person.  

 

Vi tillämpade djupintervjuer som enligt Svenning (2003) innebär att intervjua ett fåtal 

personer kring givna punkter eller teman men utan strukturerade formulär. Vi har följaktligen 

som vi tidigare nämnt använt oss av en form av semistrukturerade interjuver då vi tog hjälp av 

en intervjuguide för att styra personen mot vissa valda teman. Enligt Svenning (2003) pratar 

människan sju gånger fortare än vad den skriver vilket gör att det blir omöjligt att hinna 

anteckna allt som sägs under intervjun. Som hjälpmedel för att inte missa något väsentligt har 

vi således använt oss av bandspelare under samtliga intervjuer. Vi har också använt oss av 

betydelsefulla stolpar samt anteckningar i form av stödord som framkommit under 

intervjuerna, för att lättare kunna strukturera upp dem. Enligt Svenning (2003) är det också 

essentiellt att under kvalitativa intervjuer vara beredd på att kasta om frågor eller nya aspekter 

ifall respondenten tar upp saker som intervjupersonen inte tänkt på. Under sådana 

omständigheter har vi tillämpat följdfrågor till våra respondenter för att kunna sätta oss in 

ytterligare. 

 

2.2.3 Primär och sekundär data 

 

Datainsamlingen kan ske med hjälp av antigen primär eller sekundär data framhäver Bryman 

& Bell (2005). Primärdata beskriver Webb (2002) som de data forskaren har samlat in för det 

speciella syfte som undersökningen har. Vidare accentuerar han att primärdata kan utformas 

exakt efter forskarens behov. Han tar upp att de vanligaste sätten att samla in primärdata är 

genom olika sorters intervjuer. Intervjuerna kan vara personliga, via telefon, via mail eller via 

dataintervjuer. 

 

Vi har som vi redan innan nämnt valt att genomföra personliga intervjuer med våra valda 

respondenter för att uppnå en närhet till dem. Genom att de personliga intervjuerna präglas av 
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närhet och djup anser vi oss få en större inblick i ämnet och branschen än vid andra 

undersökningsmetoder. En annan betydande anledning till vårt val av personlig intervjuform 

är att Webb (2002) anser att kvalitativ undersökning i form av telefonintervju riskerar att 

respondenten gör något annat samtidigt och därmed tappar fokus på själva intervjun. 

 

Sekundärdata är enligt Bryman & Bell (2005) det data som redan finns tillgänglig inom 

området, insamlad för andra syften än det aktuella. De utvecklar att det är information och 

tidigare undersökningar som formats för andra ändamål. De betonar att de främsta fördelarna 

med sekundärdata är den är billig och besparar tid för forskaren då denne inte behöver göra 

allt informationssökande själv i form av primärdata. Därmed menar de att det ges mer tid åt 

analysen av det data då insamlingen är mycket mer tidskrävande i en undersökning. Bryman 

& Bell (2005) anser tilläggsvis att sekundärdata kan användas och analyseras på helt nya sätt 

än den gjort i tidigare undersökningars ursprungliga syften och användningsområden. Webb 

(2002) menar att en stor faktor som karaktäriserar sekundärdata är att forskaren inte har någon 

kontroll över kvaliteten på sekundärdata. Vi anser oss inte ha påverkats av låg kvalitet då vi 

bland annat har använt oss av data ifrån vetenskapliga artiklar. Artiklarna är redan innan 

noggrant granskade vilket vi bedömer har stor inverkan på den slutgiltiga uppfattningen om 

uppsatsens trovärdighet. De sekundärdata vi nyttjat är förutom också statistiska 

undersökningar, TV-dokumentärer samt radioprogram. 

 

2.3 Vetenskapliga kriterier 

 

2.3.1 Validitet och trovärdighet 

 

Trost (2005) förklarar att en uppsats har uppnått hög validitet om dess forskningsinstrument 

eller frågor varit avsett att mäta vad som ska undersökas. Han menar kort och koncist att 

forskaren inte skall mäta något annat. Även Bryman & Bell (2005) förklarar validiteten som 

avsikt att mäta också skall mätas på ett korrekt sätt. Eliasson (2006) bedömer att validitet 

endast är applicerbart i den kvantitativa metodiken men att vissa författare anser att den också 

kan användas i kvalitativa studier. Bryman & Bell (2005) har därför uppmärksammat andra 

sätt att bedöma kvalitativa undersökningar bortsett från begreppen validitet och reliabilitet. De 

föreslår att bedömningen istället skall ske utifrån kriteriet trovärdighet. I trovärdigheten 

inkluderas underrubrikerna tillförlitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera betonar 
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de. Vad gäller den kvalitativa metoden anser Kjear Jensen (1995) att den är känslig vad gäller 

trovärdigheten på grund av intervjuernas öppenhet. Det blir i slutändan problematiskt att 

jämföra de genomförda intervjuerna då de med anledning av öppenheten genomförts på olika 

sätt vilket påverkar trovärdigheten menar han. Även Trost (2005) har uppmärksammat 

problemet med trovärdigheten i de kvalitativa studierna. För att säkerhetsställa uppsatsen 

tillförlitlighet menar Bryman & Bell (2005) att forskarna ska låta respondenterna validera det 

som har sagts i intervjuerna. För att undvika missförstånd frågade vi under intervjun utifall 

respondenterna ville ta del utav det renskrivna materialet. Följaktligen skickade vi vårt 

empiriska material till de intervjupersoner som bad om det för att stärka tillförlitligheten i 

uppsatsen. Vi valde också att använda oss av bandspelare för att dokumentera det som sagts. 

Vi har även pratat om eventuellt känsliga områden som inte är lämpliga att publiceras. I 

efterhand jämförde svaren vi fått från intervjuerna med intervjuguiden. Det för att till för att 

granska svarens relevans till de teman vi i förhand ställt upp. Det anser vi ökar trovärdigheten 

ytterligare och att det data vi faktiskt samlat in är relevant i sammanhanget 

 

Bryman & Bell (2005) framhäver också vikten av att inte låta personliga värderingar influera 

utförandet av undersökningen. Vi har som vi nämnt tidigare i metodavsnittet valt att inte låta 

värderingar och förutfattade meningar påverka uppsatsens objektivitet. 

 

Vi vill slutligen betona begreppet närhet lite extra då det är något vi har haft i åtanke genom 

hela arbetsprocessen. Det var ytterst viktigt för oss att tillämpa personliga intervjuer för att få 

en närhet till de intervjuade som vi inte hade möjligheten att uppnå genom mail- eller 

telefonintervjuer. Vi anser att närheten gett oss ovärderlig information och vi tror att 

intervjupersonerna också uppskattat närheten. Den uppnådda närheten har givit oss möjlighet 

att tolka materialet på ett specifikt sätt då vi uppmärksammat mer än vad personen muntligt 

sagt. Vi anser oss att det påverkar uppsatsens trovärdighet på ett betydelsefullt sätt som hjälpt 

oss att genomföra ett intresseväckande slutgiltigt resultat. 

 

2.3.2 Metod- och källkritik 

 

Den litteratur vi använt oss av i uppsatsen har varit begränsad med teorier som rör 

produktplacering. Det är ett relativt nytt fenomen och framförallt med fokus inom 

produktplacering i film. Vi anser att dessa teorier är applicerbara på TV-serier men vi har 
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också fått använda oss av artiklar då litteraturen varit begränsad. Litteraturen har också varit 

utlånad och det har lett till att vi inte fått tag i alla böcker som vi önskat. Trots det känner vi 

att den litteraturen som har funnits att tillgå gett oss en bra och stabil grund att stå på. 

 

Vidare anser vi att den intervjuguide som vi tillämpat inte i alla fall kunnat användas vid 

samtliga intervjuer på grund av personernas begränsade kunskap inom vissa av dess ämnen. 

Det kan ha bidragit till att vissa svar varit en aning kortfattade. Det är något vi är väl 

medvetna om och eftersom att vi valt att få en bredd på våra intervjupersoner anser vi att det 

är svårt att undvika. Vi anser att den bredd vi har fått genom våra intervjuer är en fördel. Vi 

har i efterhand granskat intervjuerna och jämfört den med intervjuguidens teman för att 

avgöra om svaren är relevanta för ämnet. 

 

2.4 Arbetsprocessen 

 

Det ämnet vi studerar har vi kommit fram till och utvecklat genom att vi fick idén från ett 

radioprogram som diskuterade TV-seriers påverkan på ungdomar. Förekomsten av produkter i 

dessa serier fick oss att koppla ihop TV-serier och produktplacering. Vi ansåg att ämnet var 

intressant och spännande att analysera vidare vilket förde oss in på arbetet med bakgrunden i 

det första kapitlet. Då vi fått klart för oss hur utvecklingen varit för produktplacering 

utformade vi vår problemdiskussion där vi argumenterar varför ämnet är intressant att 

undersöka. Genom dessa färdigställda delar utformade vi vårt syfte och frågeställningar som 

skulle hjälpa oss att uppnå det. Vi hade redan från början tänkt tillämpa en kvalitativ metod 

för vår uppsats. Nedan kommer vi att ge en beskrivning över hur arbetet med empiri kontra 

teori har genomförts. 

 

Den deduktiva eller den induktiva ansatsen ger enligt Bryman & Bell (2005) förståelse för 

kopplingen mellan teori och praktik. Guvå & Hylander (2003) menar att den kvalitativa 

forskningen kännetecknas av den induktiva ansatsen medan den kvantitativa har mer 

deduktiva inslag. De menar dock att forskaren inte alltid håller sig till det här utan att 

ansatserna ibland kan vara varierande för respektive forskningsstrategi.  

 

Den deduktiva ansatsen beskrivs av Andersen (1994) som en fast förståelseram. Han menar 

att om människan tolkar konkreta upplevelser i vardagslivet eller förutsäger ett visst 



 

 

25

förhållande utifrån en fast förståelseram, dras en deduktiv slutsats . Den deduktiva ansatsen 

ses av Bryman & Bell (2005) som den vanligaste metoden att förklara ett samband. Ansatsen 

kan förklaras med en enkel modell för att få förståelse för hur den fungerar i praktiken: 

 

”Teori �  observationer/resultat” (Figur 1: Bryman & Bell 2005, sid. 25) 

 

Hartman (2001) förklarar att den induktiva principen innebär att forskaren börjar med att 

samla in datamaterial utan en färdig hypotes men som styrs utifrån en frågeställning. Hartman 

(2004) menar vidare att metoden är uppbyggd på att observationerna som är det första 

momentet inte skall styras av förutfattade meningar eller teori. 

 

Bryman & Bell (2005) beskriver att forskaren drar slutsatser utifrån de observationer som 

genomförts och sedan kopplar dem till befintligt teori. Wallén (1996) framhäver också vikten 

av att utgå från observationer och försöka sammanfatta dess till teorier för att kunna analyser 

samt dra slutsatser kring ämnet. Han menar dock att det riktats viss kritik mot den induktiva 

ansatsen då dess teori bara är ett resultat av de observationer som genomförts. Vidare 

framhäver dem att de två ansatserna skiljer sig ifrån varandra då de börjar i olika ändar. Den 

induktiva börjar tillskillnad från den deduktiva med observationer och avslutas med teori. För 

att påvisa skillnaden mellan induktiv och deduktiv ansats har vi valt att presentera den 

induktiva ansatsen i en enkel modell:  

 

”Observationer/resultat � teori” (Figur 2: Bryman & Bell 2005 sid. 25) 

 

Guvå & Hylander (2003) påpekar att det förekommer en kombination av den induktiva och 

deduktiva i många forskares metod. De berättar ett en sådan metod kallas för en abduktiv 

ansats. Den abduktiva ansatsen är också enligt Bryman & Bell (2005) en kombination av de 

både tidigare ansatserna vi tagit upp. Med ansatsen menas att forskaren dels kopplar sin valda 

teori till empirin men också använder framkommen empiri och försöker koppla den till 

lämpliga teorier. 

 

Vi har i vårt arbete utgått från att få en viss förförståelse för ämnet genom att börja med att 

söka efter befintlig teori som representerar den deduktiva ansatsen. Därefter har vi genomfört 

sex stycken djupintervjuer med kunniga människor. Efter intervjuerna ansåg vi att det 
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uppkom intressanta tankesätt och svar som vi ansåg var värda analysera vidare. Således 

övergick vi till att arbeta mer med en induktiv arbetsprocess där vi utifrån de intervjuer vi 

genomfört sökte teori. Vi kan konstatera att vi genom uppsatsen haft ett abduktivt 

förhållningssätt i vår forskningsstrategi som är en blandning av induktiv och deduktiv ansats 

för att uppnå vårt syfte. Vi anser att metoden är mest lämpligt för att ha möjlighet att vara 

flexibla och att få fram intressanta kopplingar mellan empiri och teori samt för att analysera 

fram tänkvärda slutsatser. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I det här kapitlet ingår den teori vi valt för att kunna uppnå vårt syfte med uppsatsen. Teorin ligger 

tillsammans med vår framkomna empiri som grund för uppsatsen. Vi kommer att motivera den teori vi 

har valt under respektive rubrik för att läsaren ska förstå våra val bättre. De huvudrubriker som vi 

kommer att framföra inom vår referensram består av produktplacering, marknadskanaler, 

konsumentbeteende, segmentering och målgrupper samt varumärke. 

 

3.1 Produktplacering 

 

Vi har valt att inleda vår teoretiska referensram med produktplacering som är utgör den mest 

fundamentala teorin för vår uppsats. De delar inom kapitlet vi kommer att framhålla består 

av de olika former produktplacering förekommer genom, fördelar och nackdelar med 

produktplacering, effektiv produktplacering samt prissättning. Vi har även valt att framföra 

teorier kring AFP (annonsörfinansierade program) då vi anser det vara relevant för läsaren.  

 

3.1.1 Olika former av produktplacering 

 

Produktplacering är ingen ny marknadsföringsteknik och den går enligt Lehu (2007) enkelt 

sagt ut på att ett varumärke placeras i en eller flera scener i en film. Han anser vidare att 

produktplaceringen både kan vara visuell och auditiv eller en kombination av båda för att 

maximera effekterna av placeringen hos tittaren. Galician (2004) skriver på ett liknande sätt 

att produktplaceringens koncept innebär att varumärken placeras i filmer eller TV mot 

betalning med syftet att placeringen ska generera varumärket positiva effekter. 

 

Både Lehu (2007) och Galician (2004) skriver om produktplaceringens olika former att verka 

i film och TV. Den första kategorin av produktplaceringar kallar Lehu (2007) för classic 

placement. Det är den äldsta typen av placering och har använts sedan produktplacering 

uppkom. Han utvecklar att den klassiska placeringen är mycket mera taktisk än strategisk. Det 

går ut på att först och främst göra produkten eller varumärket synligt i kamerans synvinkel för 

att tittare lätt kan se vilket varumärke som är med i bilden. Galician (2004) behandlar också 

de olika formerna av produktplacering och skriver att den första typen handlar om att visa 

produkten i bakgrunden eller att produkten används.  Lehu (2007) menar vidare att den 
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klassiska placeringen är lätt att genomföra till en relativt låg kostnad. Den främsta nackdelen 

är att den uteblir att uppfattas av tittare, vilket kan bero på för mycket produktplaceringar i en 

film eller att produktplaceringen inte är genomtänkt och passande i sammanhanget. 

 

Nästa sorts produktplacering som Lehu (2007) beskriver är corporate placement. 

Placeringsstrategin går ut på att varumärket prioriteras framför själva produkten. Galician 

(2004) menar att det går ut på att framföra produktplaceringen genom att visa upp logotyp, 

varumärket eller andra tecken. Att enbart exponera varumärket eller tecken menar Lehu 

(2007) innebär att tittare bör känna till vad varumärket tillverkar för produkter annars faller 

effekten med produktplaceringen.   

 

Evocative placement är en mera diskret form av produktplacering enligt Lehu (2007) än de 

tidigare två sorterna av produktplacering. För att kunna utnyttja positiva effekter genom 

evocative placement bör varumärket eller produkten vara mycket originell, framförallt i 

utseendet och designen. Därför bör varumärket vara ett framgångsrikt eller välkänt varumärke 

med en tydlig originalitet. Ett exempel kan vara vissa bilar med en mycket välkänd design 

vilket gör att tittare känner igen dem och uppfattar varumärket trots att varumärket aldrig 

visas konkret på bild, ett annat exempel är Absolut Vodkas kända flaska och dess design som 

ofta känns igen utan att varumärket behöver visas. 

 

Den fjärde och sista sorten av produktplacering enligt Lehu (2007) innebär att produkten eller 

varumärket placeras mycket diskret vilket gör att placeringen många gånger är svår att 

upptäcka. Formen kallas enligt honom för stealth placement. Han menar att genom att 

varumärket eller produkten placeras i scener där de passar in och interagerar med 

omgivningen generar positivare effekter. Fördelen menar han är att tittare upplever 

placeringen som mera trovärdig medan nackdelen är att den är svår för tittaren att upptäcka. 

Det menar således Lehu (2007) resulterar i mindre kritik av tittare och kritiker. 

Tillvägagångssättet av den här typen av produktplacering är vanligt förekommande utan att 

varumärken behöver betala menar Galician (2004). Hon framhäver att det troligen är cirka tio 

procent som betalar för att placera sitt varumärke i media.  
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3.1.2 Fördelar och nackdelar med produktplacering  

 

Galician (2004) anser att fördelarna är självklara för producenterna och varumärkena men 

något otydligare för konsumenten. Vidare beskriver hon att producenten ökar intäkterna 

genom att sälja produktplacering vilket gör att de får en större budget att spendera. Galician 

(2004) tar upp att det argumenteras ifall produktplacering gör att kvaliteten på det 

producerade materialet blir bättre tack vare den större budgeten, vilket många menar gynnar 

konsumenten. Hon utvecklar att vissa människor menar motsatt att det försämrar kvaliteten 

med användande av produktplacering. 

 

Lehu (2007) accentuerar att toleransnivån för produktplaceringar inte överensstämmer mellan 

olika länder. Han menar att toleransnivån är och har länge varit hög i USA medan i Frankrike 

accepteras det inte alls i samma utsträckning. I USA är kabel-TV en vanlig kanal för 

produktplacering, ofta i kända TV-serier eller program. Serierna lockar otroligt mycket tittare 

och därför är det ett utmärkt sätt för varumärken att produktplacera genom. Lehu (2007) 

betonar TV-serier oftare och oftare används av marknadsförare som kanal att produktplacera. 

Han menar serierna blivit mycket vanliga att produktplacera i på grund av många anledningar. 

Han betonar först att den mera liberala stil och de originella ämnen som kabel-TV tar upp 

lockar en väldigt stor publik vilket gör det attraktivt att produktplacera där. Han anser också 

att TV-seriers lättillgängliga format och dess kortare längd gentemot film tilltalar många av 

dagens moderna konsumenter som värdesätter tid högt och alltid är i brådskande. Lehu (2007) 

framhäver vidare att dagens TV-serier i USA har stora budgetar, inte sällan lika stora som 

filmer vilket leder till att kvaliteten blir hög och tilltalar många konsumenter att följa serien 

genom alla avsnitt. Vidare accentuerar han att TV-serier oftast använder sig av återkommande 

karaktärer och miljöer vilket underlättar produktplaceringen. Det kan innebära fördelar för 

varumärket genom att det kan placeras på ett återkommande sätt ihop med den återkommande 

miljön eller karaktären i serien. Han anser att TV-serier till skillnad från film kan erbjuda 

fördelen att kunna identifiera tittarna med en högre precision. De kan därför identifiera vilken 

del av publiken som TV-serien är meningen att attrahera. För marknadsförare är det alltid 

väsentligt, att veta ifall tittarna stämmer överens med varumärkets målgrupp.  

 

Lehu (2007) menar att det förekommer en risk med TV-serier genom att kanalerna kan byta 

sändningstider eller till och med att lägga ner att visa serien ifall tittarsiffrorna sviker. Han 
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menar att det leder till att det bli problem för marknadsförare när det gör sina 

kommunikationsstrategier. Produktplaceringar i allmänhet måste också utföras med 

försiktighet för annars kan det bli för mycket kommersiellt för konsumenten.  

 

3.1.3 Effektiv produktplacering 

 

En produktplacering kan enligt Percy (2006) vara effektiv, något som inte alltid är fallet i 

verkligheten. Han betonar att i dagens samhälle har den traditionella marknadsföringen tappat 

kraft och betydelse. Det har lett till att marknadsförare börjat intressera sig ännu mer för 

produktplacering. Cebrzynski (2006) anser att marknadsförarna dock måste vara medvetna 

om att endast produktplacering inte leder till ökad försäljning eller en förstärkning av 

varumärket. Det är enligt honom viktigt att tittarna måste vara mottagliga för varumärkets 

budskap oavsett vilket medium det handlar om. Percy (2006) anser att produktplaceringen 

endast kan vara effektiv ifall miljön är väl kontrollerad och medveten. Han menar således att 

produkten eller varumärket passar in i sin miljö det exponeras i. Cebrzynski (2006) framhäver 

också att integreringen med seriernas handling är en av orsakerna till varför 

produktplaceringarna har ökat. En ytterligare ökning kan leda till att tittarna bestämmer sig 

för att det har blivit för kommersiellt. Vidare beskriver han att ökningen hela tiden tilltar och 

om placeringarna är genomförda på ett dåligt sätt kan det leda till att människor endast ser 

placeringarna som traditionell marknadsföring. 

 

Vidare anser Percy (2006) att förutsättningen för att placeringen skall bli effektiv måste 

varumärket påverka konsumenterna att memorera, både grafiskt och emotionellt. Lägger 

tittaren varumärket eller produkten på minnet med en positiv känsla eller association har 

placeringen uppnått effektivitet anser han. Att rikta och designa produktplaceringarna mot 

önskad målgrupp framhäver Lehu (2007) som något fundamentalt. Han menar att det är 

viktigt för marknadsförare att kunna nå den önskade målgruppen eftersom det annars är 

slöseri med både marknadsförarens tid och pengar och produktplaceringen blir meningslös.  
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3.1.4 Prissättning 

 

En produktplacering kan kosta från otroligt mycket till att vara relativt billig menar Lehu 

(2007). Han anser att priset på en produktplacering är mycket variabel men kan ofta vara ett 

relativt billigt sätt att marknadsföra sig på, faktum är att ibland betalas ingenting för lyckade 

produktplaceringar. Det är med andra ord mycket svårt att sätta ett standardpris på 

produktplaceringen beroende på hur attraktiv produktplaceringen är. Lehu (2007) framhäver 

ytterligare faktorer som kan påverka hur mycket produktplaceringen kommer att kosta: 

 

• Hur välkänt varumärket är 

• Lättheten att identifiera varumärket 

• Filmens budget  

• Typen och genren på filmen 

• Filmens credits  

• Dealen mellan parterna  

• Placeringens betydelse  

• Lokaliseringen av 

produktplaceringen 

• Integrationen med storyn 

• Koppling med huvudkaraktärerna 

• Varumärkets ensamrätt 

• Återkommande av placeringen 

• Distributionstyp av filmen eller 

produktionen 

 

Han beskriver att med mer välkända varumärket stiger kostnaden för att få produktplacera sitt 

varumärke. Vidare menar han att starkare och internationella varumärket är lättare att 

legitimera en högre kostnad för placeringen gentemot ett litet och okänt varumärke. Lehu 

(2007) beskriver att en annan faktor som påverkar priset på produktplaceringen är hur 

identifierbart varumärket eller produkten är. Desto mer identifierbart varumärket är vid 

namnet eller logotypen desto mer kommer troligen produktplaceringen att kosta. Han 

utvecklar vidare om att filmens budget påverkar hur stor kostnaden kommer att bli. En stor 

och påkostad produktion får i regel mer uppmärksamhet och därför kostar det ofta mer för 

varumärken att synas den här typen av filmer. Nästa faktor som Lehu (2007) förklarar vidare 

är att typen eller genren på filmen har betydelse för priset på placeringen. Han menar att ett 

romantiskt drama sällan är lika attraktivt att placera i jämförelsevis mot en stor actionfilm, 

exempelvis Spiderman. En faktor som också påverkar menar han är personerna som är med 

och skapar filmen. Är det en känd producent, skådespelare eller regissör ökar ofta kostnaden 

på grund av de erkända människorna som arbetar med filmen. Han tar vidare upp att en faktor 
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är den privata dealen mellan företagen varierar och påverkar således priset på 

produktplaceringen till stor del. Betydelsen av placeringen i filmen påverkar självklart 

kostnaden för den. En större mängd exponering av varumärket i olika scener och 

sammanhang medför följaktligen ökade kostnader menar han.  Han förklarar även att priset 

påverkas av vilken del av filmen placeringen finns med i. Han anser att vissa delar och scener 

är mera åtråvärda än andra och är således dyrare. Chunovic (2005) har också uppmärksammat 

att scener som har en större påverkan på tittarna leder till ökade kostnader för själva 

placeringen. Vidare menar Lehu (2007) att ifall placeringen interagerar med filmens handling 

ökar kostnaden på grund av att det anses ge en större effekt marknadsföringsmässigt. Han 

skriver som en annan faktor att kontakten med huvudkaraktärerna kan påverka priset. Ett bra 

exempel är James Bond filmerna, där föredrar James Bond (spelad av Pierce Brosnan) 

klockor från Omega. Omega använder sedan Pierce Brosnan i sina andra 

marknadsföringskanaler för att således få en parallelleffekt. 

 

Varumärkets ensamrätt lyfter Lehu (2007) fram som en betydande faktor för att fastställa av 

priset på en viss produktplacering. Han anser att ifall en film har för många produkt-

placeringar försämrar det filmens kvalitet och den önskade effekten med produktplaceringen 

uteblir. Han menar således att en film med få placeringar ger en bättre effekt för varumärket 

som är placerat i filmen. Chunovic (2005) framhäver att ett avsnitt enbart kan baseras på ett 

visst varumärke vilket leder till ökad påverkan och stigande kostnader. Han belyser vidare att 

en annan faktor är ifall produktplaceringen kommer att vara med i filmens promotion som 

exempelvis trailers. Det medför att effekten för placeringen blir bättre genom att placeringen 

visas oftare och till och med kan nå ut till människor som inte ser filmen. Vidare diskuterar 

Lehu (2007) att distributionen är en central del i prissättningen av produktplacering. Antalet 

länder och biografer som filmen eller TV-serien är planerad att släppas i har ofta betydelse för 

produktplaceringens kostnad eftersom placeringen kan därigenom nå en potentiellt större 

publik.  

 

3.1.5 Annonsörsfinansierade program 

 

”Vissa märken är redan mycket bra på att attrahera deras publik, nu kan de äga 

den publiken” (Pennington 2007 sid. 2) 
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I enlighet med Pennington (2007) har annonsörsfinansierade program (AFP) funnits sedan 

1930-talet när tillverkaren P & G bekostade produktionen av den första såpoperan. Vidare 

förklarar han att när 30 sekunders reklampauser anlände dog AFP tillfälligt ut för att nu 

återigen vara tillbaka på agendan. Pennington (2007) framför multiplattformar som 

anledningen och att de numera är mer praktiska att arbeta på. Vidare anser han att företagen 

letar efter multipla berörelsepunkter genom att använda kanalens innehåll som 

kommunikation. Fry (2004) beskriver att AFP är inte är något nytt koncept utan har funnits 

sedan starten av amerikansk reklam-TV. Han anser dock att det har förekommit en osäkerhet 

ifall det passar in i mediautbudet eller inte. En del i problemet enligt Fry (2004) är att 

majoriteten av klienterna har orealistiska förväntningar på hur deras varumärke ska nå ut till 

deras konsumenter. 

 

Inom AFP är det klienten som är nyckelfinansiären beskriver Campaign (2003). Det är 

klienten som håller i plånboken (input), programproducenten använder sedan sin expertis till 

att skapa en intressant show. Således menar Campaign (2003) att det är reklambyråerna som 

har koll på outputen. Turner (2006) berättar vidare att om inte det rätta programmet finns för 

varumärket att synas i är det logiska nästa steget för varumärket att finansiera dess produktion 

själva istället. Han menar således att när annonsörerna är en del utav uppbyggnadsfasen kan 

de också erhålla så kallade off-air möjligheter och följaktligen kunna promota produkten. Det 

skapas också möjligheter att distribuera både formatet och det färdiga programmet 

internationellt, vilket också kan ge möjlighet att framföra överensstämmande marknadsföring 

inom flera länder. 

 

Campaign (2003) anser att konstruktion av ett program är ett riskfyllt äventyr och att det är 

baserat mycket på budgeten om serien ska bli lyckosam eller ej. De skriver att budgeten 

påverkar hur många program som kan sändas och föredrar att vända sig till dem som kan se in 

i ögonen på deras målgrupp. Det är oftast mest effektivitet inom bredare aktiviteter snarare än 

i det enskilda projektet. Vid fundering av att introducera AFP i företaget anser Campaign 

(2003) att klara mål ska sättas och kolla upp om det är realistiskt med en rådgivare. De anser 

vidare att det är viktigt att identifiera företagets idé till produktionsbolaget. 
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Pennington (2007) beskriver att genom AFP kan specialiserat innehåll skapas för en specifik 

publik. Genom att föra ut det inom digitala plattformar ges annonsörer tillgång att distribuera 

innehållet utan att behöva gå genom filtret av mediebolag. Fry (2004) anser dock att chansen 

att träffa mitt i prick på första försöket är lågt. Anledningen till uttalandet är att om 

varumärket ska lyckas med att förmedla exakt det rätta budskapet anser han att det behöver 

utvecklas massvis med tagningar och det är inte många som skulle kunna klippa ihop det till 

en bra produkt. Det beror enligt Fry (2004) på grund av alla marknadsföringsbudskap som ska 

pressas in i programmet. Den klassiska prövningen för AFP är enligt Pennington (2007) att 

det inte spelar någon roll vart varumärket dyker upp, programmet måste fortfarande framföra 

en mening i innehållet även om varumärket försvinner. Pennington (2007) anser att om 

varumärket kan identifieras som avgörande för innehållet är AFP verkligen en intressant väg 

att gå. Mediebolag ska enligt Turner (2006) vara försiktiga att sända AFP eftersom 

konsumenterna kan se dem som överannonserade. Han menar att producenterna kan tjäna 

stora pengar om det är gjort på rätt sätt, men det finns också stora risker med AFP. 

 

Campaign (2003) anser att vissa varumärkesbudskap inom AFP blir för överdrivna och det 

märks tydligt att produktionen har gjorts ur ett rent marknadsföringsintresse. Han analyserar 

vidare att kvaliteten på underhållningen höjs inte bara för att det är reklamfri TV, det är 

tittarna som bedömer kvaliteten. Ett annat problem som Campaign (2003) tar upp är att det är 

svårt att träffa några riktiga trender eftersom de passerar så pass fort i dagens läge. Det är få 

som gör det genom ett sådant tillvägagångssätt att det hjälper till att bygga upp varumärket. 

 

Turner (2006) skriver att i dagens multimediasändningar har konsumenten makten att sortera 

ut reklam, således blir AFP ett värdefullt verktyg för att kunna sprida varumärket. Han 

utvecklar att det enda logiska är att varumärkena kommer att gå närmare till AFP och till dess 

tittare. Sedan starten av programsponsring under 1990-talet, har annonsörer vetat om värdet 

av att förena varumärket och programmet så länge de överensstämmer med varandra. 

Campaign (2003) menar att tittarnas engagemang för programmen inte förändras om det är 

finansierat eller inte. Han medger dock att det kan vara svårt att få samma standard på ett AFP 

och skilja det från ett traditionellt sponsorbudskap eftersom det ofta ser likadant ut på TV. 

 

Utvecklingen är ett klart steg på väg ifrån TV enligt Pennington (2007), speciellt bland de 

under 30 år. Argumentet till det anser han är att konsumenter inte längre accepterar de 
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budskap som pressas mot dem, de kommer fortfarande titta och lyssna till bra innehåll men 

det spelar ingen roll vem som levererar det. Campaign (2003) har som åsikt att webbkanaler 

ibland kan nå mer unika användare med ett mer interaktivt och bättre mottagande än 

engångsklipp inkastade på TV:n. Det tar tid för företaget och det finns mycket att anpassa sig 

efter i term av budskap, interaktion, affärsmodeller etc. 

 

Campaign (2003) anser att klienter förutom sponsorfördelar kommer att få en roll i 

produktionen av programmet. Klienten äger rättigheterna att kunna exploatera programmet 

även utanför sändningstid samt internationellt. Klienterna har därmed enligt Campaign (2003) 

möjligheten att spekulera vilken riktad tilläggsplattform som kan ha mest inflytande på 

konsumenten genom kampanjer, inne i affären, på events samt vid produktintroduceringar 

utomlands. De anser helt enkelt att det handlar om att bygga en strategi runt AFP för att 

utnyttja det optimalt. 

 

Turner (2006) tar upp att AFP befinner sig i den tillväxtfas som sponsring befann sig i under 

1990-talet.  Även om det är en växande situation anser han att det inte utgör stor skillnad i 

våra liv för tillfället. AFP är ingen skillnad mot ett vanligt program, det är en verklig show för 

människor i en verklig värld. Mestadels av idéerna nekas före manusförfattandet och många 

anses av byråer som ett strå av annonsartiklar. Enligt Campaign (2003) är dagens idéer mer 

våghalsiga och utvecklingen flyttas mer och mer från den enkla produktionen. De anser att det 

numera arbetas mer inom större projekt där själva showen är ett uttryck för hela idén. Vidare 

anser de att det ger utlopp till att Internetorganisationer med TV som exempel kommer att öka 

och tillåter annonsörer att gå direkt till konsumenterna. 

 

3.2 TV och dess påverkan 

 

Avsnittet åsyftar att beskriva hur TV som marknadsföringskanal påverkar tittaren samt vilka 

individer som produktplaceringen lämpar sig att rikta sig emot. Vi anser att TV är en 

väsentlig del för att kunna förstå produktplaceringens inverkan på tittarna. Som avslutning på 

avsnittet benämner vi olika stereotyper som tittaren kan skildra på TV:n.  

 

Hedenius & Weibull (2005) anser att tittartiden hos människor är högst på kvällen samt att det 

ökar med stigande ålder. I siffror upplyser de om att ungdomar över 14 år stationerar sig 
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framför TV något längre än 1,5 timmar per dag medan personer över 65 år spenderar 3,5 

timmar dagligen åt TV-tittande. Vidare betraktar Hedenius & Weibull (2005) att ökat tittande 

på TV:n minskar uppmärksamheten av programinnehållet, således drar de slutsatsen att 

ungdomar har en högre uppmärksamhetsgrad än äldre. 

 

Danesi (2006) behandlar tre huvudsakliga psykologiska effekter som påverkar kunden vid 

TV-tittande som är mythologizing effect, history fabrication effect och cognitive compression 

effect. Under mythologizing effect symboliserar Danesi (2006) utgångspunkten ifrån 

fenomenet TV, att det skapar celebra gestalter som är större än verkligheten. Grundat på 

celebriteten blidas sedan en plattform designad för att påverka en utvald målgrupp. Teorin 

baseras också på att celebriteten placeras på plattformen för att fånga upp målgruppen inom 

deras egna mytomspunna värld. Helt enkelt grundas mythologizing effect enligt Danesi 

(2006) på själva skådespelaren som kunden uppfattar från TV:n och att det är ett bra verktyg 

som sträcker sig till en bred målgrupp. 

 

I enlighet med Danesi (2006) evaluerar history fabrication effect att TV:n ordagrant återger 

historien genom att inkludera tittarnas intryck att en vanlig kampanj med exempel som val- 

och modekampanj är en betydelsefull händelse. Vidare skriver han också att produktioner som 

visas på TV:n anses mer betydelsefulla och meningsfulla för samhället än dem som inte gör 

det. Danesi (2006) åsyftar att TV har blivit historieskapande och dokumenterande på samma 

gång. Vidare menar han att människor upplever historia genom TV-apparaten och fångar in 

verkligheten. Enligt Danesi (2006) samlar media in lämpligt råmaterial som de återberättar till 

kunden i form av historier som vi sedan kallar verklighet.  

 

Den sista effekten Danesi (2006) berör är cognitive compression effect, vilket förmedlar 

faktumet av att TV-mediet presenterar deras historier, information och inslag i en kompakt 

form av en tidsbegränsade sändningstider. Det föranleder att kunder inte har lång tid på sig att 

skapa sig egna reflektioner över det framförda budskapet och därmed sköter TV-bilden själva 

tänkandet för kunden.  

 

När företaget sedan valt hur och i vilken mediakanal kunden ska nås i kan nästa punkt vara att 

behandla kunden när budskapet är mottaget anser Solomon m.fl. (2006). Han beskriver en 

modell vid namn The elaboration likelihood model (ELM, se bilaga 3). Med utgångspunkt 
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ifrån det personliga sambandet av det mottagna budskapet beskriver modellen två olika 

hänseenden av uppfattningar. Under förhållanden av högt engagemang från kunden menar 

Solomon m.fl. (2006) att konsumenten tar den centrala vägen till övertygelsen och vid lågt 

engagemang beskrivs vägen som den yttre. Teorin kommer att diskuteras vidare under 

konsumentbeteende. 

 

Jacobson (2004) benämner massmediernas makt som indirekt. Hon betraktar medierna som en 

naturlig ingrediens i våra liv, ur vilken vi hämtar kunskap, världsbilder, bildar åsikter, normer 

och attityder. Vidare diskuterar Jacobson (2004) att medierna är en av flera speglar i vilka vi 

kan känna igen oss eller inte och att det är medierna som sätter dagordningen. Människor kan 

i enlighet med Jacobson (2004) skildras stereotypt på olika sätt. Dels kan själva rollen i en 

TV-serie vara endimensionell och mallartad som exempel den heroiske hjälten i deckaren. 

Hon framför olika grundstereotyper som visar sig på TV och benämner dem som massmediets 

enfaldiga typer: 

 

Skönhetsslaven: ung, smal, vacker kvinna som vill vara ännu vackrare med utseendefokus. 

Projektör: är en upptagen affärsman i slips och kavaj som alltid har något på gång och 

komplikationer i sitt privatliv. Machomannen: med främsta egenskaper i fysisk styrka och 

mod. Kännetecknas som äventyrliga män som kör snabba bilar och tämjer vilda djur samt 

återfinns på slagfältet, vildmarken eller storstadsdjungeln. Kvinnorna kommer och går och 

han kan vara både ond och god. Kärleksgudinnan: förekommer som madonnan med 

associationer till renhet, andlighet samt svalhet och består oftast bleksminkande modeller. 

Kärleksguden: karakteriseras som drömprins eller sexatlet med yrke som popstjärna, 

fotomodell eller huvudroll i såpopera. Han riktas till yngre tjejer och fungerar som en 

romantisk dröm. Tönten: Beskrivs som klantig och har stort besvär att ta ansvar för barn och 

hushållsarbete. Stig-Helmer i Sällskapsresan nämns som ett typiskt exempel.  

 

3.3  Kunden 

 

När företag sedan valt sin position på marknaden, hur och vilken målgrupp som ska nås är 

det viktigt att förstå kundens beteende som individ samt hur de ska gå till väga för att tilltala 

konsumenten. Vi kommer att presentera teorier som kan underlätta för läsaren att förstå hur 
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produktplacering används i dagens läge för att påverka konsumentbeteendet inom ett specifikt 

område som TV-serier. 

 

3.3.1 Kunden som individ 

 

Solomon m.fl. (2006) benämner konsumentbeteende som:  

 

”En studie av processen som utvecklas när individer eller grupper väljer, köper, 

använder eller disponerar produkter, tjänster, idéer eller erfarenheter för att 

tillfredställa behov och önskemål” (Solomon m.fl. 2006 sid. 5) 

 

Danesi (2006) åsyftar att det numera behövs mer subtila metoder för att påverka 

konsumenternas beteende och attityd till produkten. Han framhäver att företagen framförallt i 

USA tillämpar mer produktplacering och sponsorskap inom speciellt bio och TV-program. 

Det är ett viktigt och smidigt sätt att kunna kommunicera produktens raritet i förhållande till 

andra produkter samt att framföra varumärket till en riktad målgrupp.  

 

Konsumenter baserar ofta enligt Grimes (2008) deras köpbeslut på vad de vet om produkten 

och inte på vad de kommer ihåg ifrån annonser.  Han anser att produktkunskapen reflekteras 

underförstått i minnet och avser således att det är bättre för företaget att inrikta annonsens 

effekter på varumärkesvalet. Vidare beskriver han att företagen bör föra fram mer 

kontrollerade meningar för att kunna stimulera konsumenten även när den är otillgänglig eller 

ovillig att visa ett högt intresse och fokus till annonsen. Som exemplifiering när kunden 

distraheras av ljud i omgivningen eller av annonseringsförvirring, när den snabbt flyttar sig 

bland omgivningens annonser, eller snabbt söker igenom magasin, TV-kanaler samt 

webbsidor.  

 

Erikson (2005) skriver att en tredjedel av alla människor är lyssnare, en är visuella och den 

sista tillhör begreppet kännare. För att kunna påverka lyssnarna anser han att informatörer och 

marknadsföringsansvariga behöver arbeta parallellt med att tillföra fakta, påverka attityder 

och öka förtroendet för deras företag och tjänster. Han anser också att de ska kommunicera 

genom att tillföra kunskaper och på så sätt frambringa bilder i allmänhetens ögon. Det tar tid 
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och det är viktigt att ligga före konkurrenterna åsyftar Erikson (2005) och avser vidare att det 

är viktigt för företagen att bygga upp en önskvärd bild av organisationen i omvärlden.  

 

Tidigare nämnde vi ELM-modellen som enligt Solomon m.fl. (2006) rangordnar produktens 

inverkan från mycket lågt, där köpbeslut görs via slöhet, till mycket högt, där kunder formar 

starka band med produkten som de köper. Han skriver också att konsumenters motivation ofta 

drivs av underläggande värden att produkten måste fylla en mening då den ses som ett 

instrument för att hjälpa personen att uppnå mål som länkas till värden, såsom individualitet 

och frihet. Grimes (2008) beskriver ELM-modellen som kanske den mest ledande teorin om 

hur konsumentens engagemang influeras av olika kommunikationseffekter. Han anser att 

modellen införlivar begreppet att konsumenternas benägenhet att ta emot budskapet påverkas 

i förhållande till viljan att söka information av produkten.  Vid låg påverkan försämras enligt 

Grimes (2008) konsumentens motivation att aktivt söka och undersöka detaljerad 

problemrelevant information. De söker sig då istället till information som ger dem 

information genom image, musik, endossentkaraktärer etcetera för att kunna utföra 

beslutsfattandet. Solomon m.fl. (2006) åsyftar att ELM-modellen kan identifiera vägar där 

annonsering skapar attityds effekter hos konsumenten. Den centrala vägen som inkluderar 

informella budskapsslutord och är styrkan av budskapet argumenteras samt kvaliteten av 

bevis. Den är tänkt att vara vägen där högt involverade konsumenter aktivt flyttar mer emot 

attitydsformande.  

 

Många produktval bestäms enligt Solomon m.fl. (2006) av likheter från konsumenters 

mottagande mellan hans eller hennes personlighet och attributen från produkten. Konsumenter 

deltar i många olika grupper och påverkas i köpbeslutet för att bli accepterad av andra. En 

konsuments livsstil syftar på sättet vi väljer att spendera tid/pengar och hur dess värde, 

attityder och smak reflekteras av konsumtionsval. Han framhäver också vikten av att hitta rätt 

segment och de grupperas ofta efter termer av aktiviteter, intressen och åsikter när det gäller 

konsumentens livsstil. 

 

Solomon m.fl. (2006) presenterar en teoretiskt grundad livsstilsmodell där han delar in 

populationen i 16 olika livsstilar omgrupperade i sex olika så kallade mentaliteter. Vidare 

presenterar han dem i form av en livsstilskarta och anser att fördelarna med modellen är att 

livsstilstyperna kan samlas i större grupper än bara mentaliteterna för att på så sätt kunna 
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skapa marknadssegment som specifikt anpassas efter ett speciellt produktområde. Han anser 

således att livsstilar kan grupperas efter typer av segment exempelvis beroende på vilken mat 

som konsumenten äter eller vilken bil körs.  

 

Söderlund (2003) beskriver att kunderna inuti varje segment kan uppfatta och påverkas utav 

marknadsföringen på olika sätt. Han menar att all marknadsföring inkluderas av emotionella 

inslag genom en värdeladdning som antingen kan uppfattas som positiv eller negativ av den 

som utsätts för den. Vidare menar han att den kan kommas ihåg av människor vilket gör att 

människor har den med sig under en längre tid. Tiden varierar dock beroende på hur personer 

uppfattar emotionen. Är det en negativ emotion säger han att personer i allmänhet minns den 

längre än vad en positiv emotion medför. Grönroos (2007) framhäver också att det är ganska 

självklart att en negativ emotion i allmänhet påverkar tjänstekvaliteten i större omfattning än 

vad positiva gör. Söderlund (2003) framhäver också ytterligare olika funktioner som 

emotioner kan ha på oss människor. Han nämner att en funktion är att vi människor kan 

uppfatta det kroppsliga uttrycket i samband med en emotion på olika sätt. Det kan vara allt 

från hur en persons röst uppfattas till hur kroppsspråket är. Han menar också att emotioner 

kan fungera som en handlingsberedskap vilket påverkar hur du som person uppfattar vissa 

varumärken vilket i sin tur kan leda till konsumtion av det aktuella varumärket. Söderlund 

(2003) sammanfattar det här genom att konstatera att emotioner kan agera som en slags 

vägvisare i både större och mindre frågor och på kort- och långsikt. Grönroos (2007) 

accentuerar att företag alltid skall beakta emotioners effekt på konsumenten och på den 

uppfattade kvaliteten. 

 

Dock utvecklas Söderlund (2003) att det finns en negativ sida då det kan påverka våra liv i 

sådan hög grad att det tar kontrollen över våra liv. Hur vi påverkas beror till stor del på vilket 

typ av emotion det är. Vi reagerar sannolikt inte på samma sätt på två negativa emotioner som 

ilska och nedstämdhet påstår han. Han menar vidare också att attraktion genom emotioner kan 

skapas genom att använda sig av kändisar i sin marknadsföring. Det är dock inte något krav 

för att reaktionen skall bli positiv hos konsumenterna. Gemensamt i användningen av kändisar 

är att omtyckta kändisar i regel fungerar mycket bättre än vad mindre omtyckta gör. Det anser 

han dock kan skilja sig geografiskt där en omtyckt person i ett land kan vara hatad i ett annat 

eller tvärtom. Att använda sig av kändisar påstår han kan medföra att personer lättare 

uppmärksammar marknadsföring. Vidare påstås det också att trovärdigheten och köpkraften 
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ökar samt att personerna minns varumärket bättre än vid marknadsföring utan kändisar.  

 

 

Söderlund (2003) ser inte bara positiva saker med användandet av kändisar utan han har också 

sett en negativ sida. Han förklarar att kändisar kan användas i många olika sammanhang där 

denne exponeras i samband med många olika produkter vilket kan minska trovärdigheten. 

Vidare framhäver han att cirka 85 procent av alla kunder uppfattar produkter som omfattas av 

kändisreklam som dyrare än vad de egentligen är och de försöker också att undvika att köpa 

dem. Söderlund (2003) skriver att kändisskapet kopplas ihop med varumärket och att det är 

något kunderna associerar över som påverkar dem till stor grad. 

 

Jaffe (2005) anser att konsumenten har förändrats till det bättre och åsyftar att på mindre än 

en generation verkar hela balansmakten ha skiftats från marknadsföraren till konsumenten. 

Han beskriver vidare att nuförtiden säger ingen marknadsförare till kunden vad de ska köpa, 

vart de ska köpa det eller hur de ska köpa det. Snarare är det enligt Jaffe (2005) konsumenten 

som bestämmer termerna och förhållandena åt marknadsföraren. De trender som skett har han 

summerat upp i tio olika beteendeskillnader som illustrerar och förklarar konsumentens 

karaktärsförvandling där dagens konsument: 

 

1. är intelligent: Lever i en värld av perfekt informationstillgänglighet 

2. är stärkande: Använder mun till mun metoden vilket kan stärka företagets ställning på 

marknaden. 

3. är skeptisk: Accepterar inte allt som tycks upp i ansiktet på dem. 

4. har konstant Internettillgång: Kan på så sätt få reda på olikartad information. 

5. är tidspressad: Konsumenter bombarderas av reklam och kan inte ägna 

uppmärksamhet åt all marknadsföring. 

6. är krävande: Är inte nöjd med att kunna se på TV utan vill ha program som är av 

värde. 

7. är olojal: Konsumenten är lojal tills varumärket eller företaget tabbar sig, sedan är det 

kört. Ett misstag räcker.  

8. är alltid tillgänglig: Kan nås genom många olika kanaler. 

9. är före trenden: Företaget måste anpassa sig efter konsumenten. 

10. är hämndlysten: Konkurrenten ligger bara ett musklick bort, enkelt att byta tillverkare.  
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3.3.2 Segmentering och målgruppering  

 

Uggla (2006) framställer en modell där segmentering, målgruppering och positionering 

hänger ihop som i en triangel där alla sidor är beroende av varandra för att hållfastheten ska 

bli optimal. I modellen delar segmenteringsprocessen in marknaden i hanterbara fragment 

med något gemensamt i fråga om demografi, värderingar, situationer eller användningar. När 

ett specifikt segment vidare knyts till en målgrupp och positioneras med kommunikation, då 

är triangeln sluten. Det är grunden till att han kallar segmentering, målgruppering och 

positionering marknadsföringens heliga treenighet. 

 

Solomons m.fl. (2006) åsikter är att marknadssegmentering är en viktig aspekt av 

konsumentbeteende eftersom konsumenter kan segmenteras igenom många dimensioner, 

inkluderande demografisk, psykografisk. Han anser också att det är viktigt för företagen välja 

rätt målgrupp som produkten riktar sig emot. Larsson (2006) beskriver vidare att 

segmenteringsindelningen visar vilka kunder företaget kan påverka med olika metoder och 

budskap. Han diskuterar också vidare att det i offentlig och idébärande kommunikation, 

exempelvis TV, krävs en målgruppsselektering för att få rätt träffbild. 

 

Segmentering beskrivs av Uggla (2006) som en indelning och avgränsning av marknaden i 

hanterbara grupper. Han menar att indelningen exempelvis kan baseras på demografi, kön, 

livsstil eller värderingar och att företaget genom indelningen tydliggör olika segment och kan 

följaktligen nå en större del av marknaden genom olika varumärken. Dahlgren & Szatek 

(1998) framhäver att segmentering utgår ifrån en indelning a produkter utifrån de fördelar 

som erbjuds kunderna istället för att dela in dem efter segment baserat på olikheter i behov, 

beteende etc. De anser också att det är viktigt att identifiera kundbehov som svarar mot 

produktegenskaper. Uggla (2006) skriver också att är viktigt att upptäcka nya målgrupper 

undertiden som motsvarar intressanta segment och positioner. Dahlgren & Szatek (1998) 

ställer dock frågan: till vilket segment eller nisch marknadsför sig Volvo S70, när kunden kan 

beställa en variant som är så pass unik, och som varierar så kraftigt i pris, att kunden upplever 

bilen som en individuell produkt? 

 

Larsson (2006) har tagit fram en bas för analysen av en målgrupp inom olika medier som 

baseras på storlek, geografisk belägenhet, demografi, social bakgrund, referensgrupp och 
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medietillgång. Dahlgren & Szatek (1998) anser till skillnad från ovan att målgruppen inte 

endast ska beskrivas i termer av demografiska eller branschstrukturfakta, utan också 

beträffande på behov, beteenden, attityder och kunskaper. Vidare har de också gjort en egen 

målgruppsanalys som primärt utgår ifrån tre olika syften som ibland samverkar: 

 

1. Att hos en målgrupp identifiera behov, som inte är täckt av befintligt utbud och därför 

kan ligga till grund för framtagning av nya produkter eller tjänster. 

 

2. Att inom ramen för ett produktområde eller en bransch löpande studera kundstrukturen 

för att på ett tidigt stadium identifiera förändringar och nya kundsegment. 

 

3. Att identifiera kundgrupper/segment av vitalt intresse för företaget, där utbudet av 

produkter eller sortiment måste få en starkare genomslagskraft genom utveckling av 

positioneringsstrategier. 

 

Positionering bygger enligt Uggla (2006) på att varumärket ska kommuniceras på något unikt 

sätt till målgruppen och på så sätt ställs företaget i relation med konkurrenterna. Han beskriver 

också vidare att marknadsföringsmixen fungerar som ett utryck för företagets positionering. I 

överensstämmelse med Uggla (2006) är det viktigt för ett företag att ge information om 

prissättning, kvalitet samt olika påverkan som produkten berörs av. Han anser dessutom att en 

skickligt genomförd positionering ska bygga på en tydlig segmentering och målgruppering, 

visa relationen till konkurrenterna och hur erbjudandet särskiljs från dem samt uttrycka ett 

tydligt löfte till konsumenterna som går att uppfylla. Larsson (2006) skriver vidare att 

positionering går ut på att fastställa organisationens plats i människornas förställningsvärld i 

förhållande till andra organisationer. Han anser också att en framgångsrik organisation måste 

skapa sig en position i intressenternas medvetande som tar hänsyn till såväl egna som 

konkurrenters styrka och svagheter.  

 

Uggla (2006) anser också att det finns många olika positioneringsfällor som begränsar 

företagets erbjudande till kunderna. Med positioneringsfälla menar han att företaget 

missuppfattas av kunderna utifrån sina intentioner; dvs. det som de vill vara på marknaden. 

En smal positioneringsstrategi kan enligt Uggla (2006) bidra till minskat kundantal och 

underpositionering till att kunderna ej vet vad som säljs. Vidare beskriver han också att en 
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felaktig positionering kan leda till en splittrad bild av företaget som skapar en kognitiv, 

emotionell konflikt.  Uggla (2006) beskriver konflikten genom följande exempel: Om en 

restaurang erbjuder fel mat gentemot deras koncept skapar det förvirring hos kunderna 

eftersom de förväntar sig inte den typen av mat inom det sammanhanget. 

 

Dahlgren & Szatek (1998) anser att företagens åsikter inom segmentering, målgruppering och 

positionering behöver förändras inför framtiden. De beskriver utvecklingen på marknaden 

under det senaste decenniet som att: 

 

”Massmarknaden är förbi, den nya människan går sin egen väg” (Dahlgren & 

Szatzek 1998 sid. 14) 

 

Grunden till det uttalandet är att de anser förändringen mot mer individuella produkter har 

blivit tydligare inom allt fler områden och att olika marknadsföringsåtgärder riktas mycket 

starkare mot olika målgrupper. Dahlgren & Szatek (1998) förtäljer att den märkbara trend från 

produktionsorientering med massmarknadsföring, via en marknadsorientering med 

segmenterings- och positioneringsstrategier, numera drar sig mot en splittrad 

marknadssituation där marknadsföringen riktas mot individuella kunders behov. Till följd av 

det anser de att individualiseringen drivs därhän att det för många inte känns meningsfullt att 

tänka i former av segment och målgrupper. De anser att det är mer ändamålsenligt att 

marknadsföringen sker som ett nät av relationer mellan kunder och leverantörer. 

 

3.4 Varumärke 

 

Rubriken varumärke kommer att ta upp identitet och image, två begrepp som vi anser vara 

relevanta att ingå i den teoretiska referensramen. Vi kommer att med hjälp av den teorin 

besvara vilken betydelse produktplacering i TV-serier har för varumärken. 

 

3.4.1 Identitet 

 

”Identitet … det är känslan av att kunna placera sig själv i ett sammanhang” 

(Lagergren 1998 sid. 146) 
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Lagergren (1998) påstår att vi idag inte längre köper produkter utan att vi köper varumärken 

istället. Vidare menar han att det är en trend vi kommer att få se mer av då alltfler företag 

insett det här beteendet hos sina konsumenter. Arvidsson (2006) framhäver att varumärken är 

idag en vanlig förekomst i många människors dagliga liv i ett försök att skapa en identitet för 

deras produkter som skall passa sina konsumenter. Även Wheeler (2003) har uppmärksammat 

den ökande exponeringen av varumärken. Ett varumärkes identitet finns till för att skapa 

vägledning, mening och innebörd påstår Aaker (1996) något som är centralt inom 

varumärkesstrategin. Kapferer (2004) definierar identitet till något som uttrycker varumärkets 

påtagliga och omärkbara karaktär som gör varumärket unikt. Förr i tiden utryckte människor 

sin identitet genom valet av yrke, religion eller politisktillhörighet men nu mera menar Holger 

och Holmberg (2002) att identiteten istället uttrycks genom konsumtion av varumärken. 

Varumärken blir på så sätt enligt dem ett effektivt sätt att skapa en identitet som kan hjälpa till 

att skapa relationer till andra människor. Wheeler (2003) accentuerar att identiteten skall vara 

hjälpande vid uppfattningen av ett företag och differentiera sig från sina konkurrenter. Aaker 

(1996) menar att identiteten är en unik sammansättning av associationer som representerar 

vad varumärket står för och utlovar till konsumenten. 

 

Aaker (1996) utvecklar att en identitet kan ses på fyra olika sätt, antingen varumärke som en 

produkt, organisation, person eller symbol. Varumärket som en produkt är att konsumenterna 

ska uppfatta en viss produktkategori med ett visst varumärke, han ger ett exempel på att 

kreditkort associeras med VISA. Produkter besitter egenskaper som kunden värderar på olika 

sätt och ibland kan de medföra och skapa fördelar i form av funktionalitet eller emotionellt 

något som också kan leda till ökad värde, kvalitet är en sådan egenskap. Identiteten kan också 

förstärkas om varumärket är inriktat till en speciell målgrupp eller om det kommer ifrån en 

speciell region något som kan öka trovärdigheten hos konsumenterna påstår Aaker (1996). 

Vidare förklarar han att identiteten inte behöver förstärkas endast genom produkten utan kan 

också genom de egenskaper organisationen har, som är mer konkurrenskraftiga än produkter. 

Han utvecklar det genom att det är lätt för företag att kopiera produkter men relativt svårt att 

härma en organisation och deras sätt att arbeta. Detsamma gäller varumärket som är något 

unik för varje organisation och svårt att kopiera påstår Holger & Holmberg (2002). Aaker 

(1996) skriver att om organisationen sätter konsumenten i fokus eller är miljötänkande kan det 

generera självförverkligande och emotionella fördelar för människor. Holger & Holmberg 
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(2002) har observerat att det har blivit allt mer viktigt att bygga upp en identitet som kan 

skapa relationer till människor. Identiteten innehåller värderingar ifrån varumärket som är 

viktiga för människor påstår Chernatony (2006) då de köper varumärken vars värderingar 

stämmer överens med ens egna. 

 

Varumärket kan också agera som en person påstår Aaker (1996) det vill säga att varumärket 

har en personlighet som är snarlik en vanlig människas. Sättet varumärket kommunicerar på 

säger vilket typ av personlighet varumärket har menar Kapferer (2004). En bra personlighet 

kan skapa ett starkt varumärke och en bra relation mellan företaget och deras kunder säger 

Aaker (1996). En stark personlighet sägs också förenkla arbetet med att kommunicera de 

fördelar en produkt har. Han påstår att en bra personlighet är något en konsument kan se sig 

själv i och kommunicera sin egen personlighet genom att använda varumärket vilket agerar 

självförverkligande.  

 

Slutligen framhäver Aaker (1996) att varumärket kan agera som en symbol och då hjälpa till 

att erbjuda sammanhang och struktur till en identitet. Symboler behöver inte endast vara 

logotyper utan är allting som rör sig runtikring varumärket påstår han. Han hävdar att de 

synliga symbolerna till exempel logotyper är relativt lätta att komma ihåg då de oftast bara 

kräver en snabb blick för att vi skall minnas varumärket. Kapferer (2004) utvecklar att 

symboler kan hjälpa till att förstå varumärkets personlighet och vilken kultur som ligger 

bakom det. Aaker (1996) påstår att en stark symbol uppvisar väl varumärkets identitet då det 

redan innan finns en sorts koppling mellan symbolen och den identitet som finns. Han 

framhäver också att det kan uppnås genom att personer använder sig av varumärket eller 

genom företagets anställda och kan förstärkas om de är involverade av en metafor vilket 

gäller alla typer av symboler. 

 

En identitet kan enligt Aaker (2002) vara uppbyggd på två olika sätt, kärnidentitet och 

utvidgad identitet. Den förstnämnda förklarar han som den identitet som med all sannolikhet 

hålls konstant då varumärket träder in på nya marknader både inhemska och internationella. 

Han lyfter också fram att identiteten skall innefatta egenskaper som gör varumärket unikt och 

värdefull, dessutom är det viktigt för hur framgångsrikt varumärket kommer att bli och 

meningen kring det. För att förtydliga ett varumärkes kärnidentitet krävs det mycket arbete 

och det räcker inte bara med att nämna eller visa en slogan utan också visa det på andra sätt 
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menar han. Chernatony (2006) benämner kärnidentitet som den identitet företaget måste hålla 

för att överhuvudtaget kunna konkurrera Aaker (1996) menar vidare att utvidgad identitet 

finns för att erbjuda struktur genom att erbjuda och visa detaljer som hjälper till att visa vad 

varumärket står för. Han framhåller även att varumärkets personlighet och identitet blir en del 

av utvidgad identitet då kärnidentiteten inte klarar av att bära upp hela identiteten själv. 

Avslutningsvis kan Chernatony (2006) konstatera att oavsett om det rör sig om kärn- eller 

utvidgad identitet, är identiteten en viktig faktor för att stärka och upprätthålla varumärken. 

 

Aaker (1996) menar att identiteten skall generera värde på antingen ett funktionellt, 

emotionellt eller självförverkligande plan för kunden för att skapa en relation mellan kund och 

varumärke. Han beskriver värdet enligt följande: 

 

”A brand’s value proposition is a statement of the functional, emotional, and self-

expressive benefits delivered by the brand that provide value to the customer.” 

(Aaker 1996 sid. 95) 

 

Aaker (2002) förklarar att de funktionella fördelarna speglar de egenskaper en produkt har 

som skapar värde för konsumenten och är ofta direkt kopplade till konsumenternas 

beslutsprocess. Han har dock uppmärksammat att dessa fördelar är relativt lätta att kopiera 

och det är svårt för företag att differentiera sig genom egenskaper. Det är då lättare att göra 

det genom de emotionella och självförverkligande fördelarna något som ökar sannolikheten 

för ökat värde. De emotionella fördelarna påstår Aaker (1996) skall ge en positiv känsla kring 

varumärket något som också inkluderas i de varumärken som är starkast idag. Fördelarna 

hjälper till att skapa rikedom och djup i den upplevelse konsumenterna får genom att använda 

varumärket, alltså hur de känner sig menar han. Exempel på upplevelser som kunden kan 

uppfatta är att de känner sig säkra i en bil eller förtjust av att använda en produkt. Han belyser 

också att de fördelar som är självförverkligande medför kan vissa leda till att varumärket har 

möjligheten att hjälpa till att kommunicera ut en persons identitet. Konsumenter är i behov av 

att uttrycka sin identitet i olika sammanhang oavsett vad de har för roll. Användandet av 

varumärket anser Aaker (1996) kan förhöja relationen mellan om varumärket förser 

konsumenten med fördelar som är självförverkligande. Chernatony (2006) förtydligar att det 

är viktigt att skapa värden som är unika för varumärket. Han menar dock att betydelsen av hur 
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viktigt klassiska värden som kvalitet eller nöjda kunder är för att ett företag överhuvudtaget 

skall kunna konkurrera på marknaden. 

 

Enligt Hultén m.fl. (2008) handlar det mer och mer om att idag skapa och upprätthålla en 

symbios mellan varumärket och individen genom att till sin hjälp använda människans fem 

sinnen. Begreppet symbios innefattar en överensstämmelse mellan den identitet och 

värderingar konsumenten har inom ämnen som ekonomi, etik, hälsa och miljö med mera. 

Vidare skriver de att många företag i dag försöker att bli tydligare i att uttrycka sin identitet 

och sina värderingar. De påstår att det här måste ske i form av sinnesstrategier för att hitta den 

mänskliga hjärnan på ett djupare plan, något som kommer att leda till den ultimata 

sinnesupplevelsen. Schmitt (2004) menar att olika målgrupper och kunder kräver olika 

upplevelser och därför är det viktigt att veta vilka kunder företaget har. Att ha kunskap om 

sina kunder underlättar för företaget att positionera den upplevelse de vill erbjuda. Han 

förtydligar att det visar vad varumärket står för, vilket är användbart för dem som konsumerar 

varumärket.  

 

Hultén m.fl. (2008) beskriver att företaget kan visa två olika sidor av sitt varumärke, ett 

rationellt inslag och ett emotionellt. Det rationella inslaget beror mer på produkten och de 

fördelar och egenskaper som den medför medan den emotionella biten mer behandlar känslor, 

njutning och värderingar som varumärket står för. Hultén m.fl. (2008) menar vidare att ett 

varumärke saknar en själ om endast rationella inslag förekommer men att en själ existerar om 

det finns en kombination mellan både rationalitet och emotionella bidrag. De poängterar hur 

betydelsefullt det är att ha en själ i dagens samhälle då de menar att allt fler människor 

relaterar sig till varumärken på samma sätt som de gör till andra människor. Varumärkets själ 

anser dem är uppbyggd på varumärkets hjärta, alltså det emotionella, och varumärkets hjärna, 

det rationella. 

 

3.4.2 Image 

 

Apéria (2001) berättar att varumärkets identitet måste vara densamma som företagets image. 

Dahlén och Lange (2003) skriver att image handlar om hur kunderna associerar och uppfattar 

varumärket. Även Normann (2000) beskriver hur image är en del av människors 

verklighetsuppfattning av olika händelser men också ett bra kommunikationsinstrument. 
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Vidare menar Apéria (2001) att vi måste förstå ett företags image innan vi kan få grepp om 

identiteten.  

 

Normann (2000) tycker att företag kan kommunicera sin image med hjälp av att använda sig 

utav faktorer som produkter tjänster, marknadssegment och organisationen. Han påstår att 

kommer att vara de bestämmande faktorerna för imagen på långsikt. Han menar också att det 

är viktigt för företag att verkligen leva upp till den image de har för att inte förlora sin 

trovärdighet gentemot sina konsumenter. Söderlund (2003) har dock uppmärksammat ett 

fenomen som han kallat för överraskning som innebär att det finns en skillnad mellan 

konsumentens föreställning av en viss sak och det som visas. Han menar att överraskningens 

innebörd kan vara både positiv och negativ beroende på vad kunden hade för förväntningar 

innan marknadsföringens exponering. Normann (2000) skriver att företag medveten kan välja 

att skapa en avsiktlig snedvriden image för att försöka omforma verklighetsuppfattningen 

vilket kan vara ett överraskningsmoment i sig. 

 

Grönroos (2007) accentuerar att imagen av ett företag kan varierar från olika samhällsgrupper 

och individer. Just konsumenter är den grupp som image används mest emot men det finns 

också andra grupper som till exempel personal eller aktieägare menar Normann (2000). En 

intressant aspekt som han beskriver är hur en väl lyckad kampanj kan nå ut till alla grupper 

alltså inte bara konsumenter. För personalen kan kampanjen ge en image som de känner igen 

sig i och som kan förenklar och göra rekryteringsprocessen mindre kostsam i framtiden. 

Grönroos (2007) har också uppmärksammat att image inte bara används för att påverka sina 

kunder externt utan kan också användas till den interna marknadsföringen och på så sätt 

påverka sina anställda. Normann (2000) menar att kampanjen också kan locka till sig 

investerare till företaget. 

 

Normann (2000) understryker att arbetet med att stärka och förtydliga sin image kan leda till 

minskad osäkerhet hos konsumenterna. Det kan ske genom att påvisa speciella resurser eller 

prestationer som organisationen besitter i sin marknadsföring. Med hjälp av en slogan, 

varumärkesnamn eller till och med bilder kan företag uppnå det. Han ger exempel på att 

banker gärna visar upp sina nätverk till exempel deras koppling till olika projekt som också 

syftar till att öka trovärdigheten. Även Avis slogan ”We try harder” är ett exempel på 

imageskapande som kan leda till ökad trygghet genom att visa att företaget bryr sig om sina 
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konsumenter mer än vad sina konkurrenter gör. Slutligen kan också varumärkesnamn 

användas där speciefika namn kan få kunden att associera namnet med en viss image. Som 

exempel tar han upp Independent som vill få oss att associera till en självständig 

bankverksamhet. Grönroos (2007) menar att image är en tillgång för alla företag då det 

påverkar kundernas beteende och som kommunicerar förväntningar. 

 

Enligt Behrer & Larsson (1998) kan image också skapas och förbättras genom event 

marketing. Det anses enligt dem som det primära målet där varumärkets kommunikation 

samordnas för att skapa upplevelse och kommunicera budskap. Förutsättningen är att 

varumärket förekommer i ett väl valt sammanhang vilket är något som också kan generera 

produktkännedom. 
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4. TEORETISK OCH EMPIRISK ANALYS 

I följande kapitel kommer vi att presentera vår analys där vi drar kopplingar mellan våra intervjuer 

och den teorietiska referensram vi skapat. Analysen åsyftar att skapa ett hjälpmedel vid framställandet 

av våra slutsatser för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

För att påminna läsaren och för att förenkla läsningen av vår analytiska del kommer vi 

återigen presentera våra intervjupersoner. Det gör vi för att läsaren lätt skall kunna urskilja 

vem respektive person är utan att behöva gå tillbaka till metodavsnittet. De som vi har 

intervjuat är följande: 

 

• Micael Dahlén Associate Professor, Handelshögskolan Stockholm 

• Katarina Eriksson, Inköpschef Kanal 5 

• Andreas Göthe, Ballparkmedia AB  

• Marianne Hjelm, Marianne Hjelm Produktion AB  

• Eva Tetzell, Granskningsnämnden 

• Pernilla Westberg, InBetween Entertainment AB 

För fullständiga versioner av intervjuerna hänvisar vi till bilaga 2: Intervjuer  

 

4.1 Effektivitet och kvalitet 

 

Galician (2004) framhäver fördelar och nackdelar med produktplacering. Hon anser att 

fördelarna är självklara för producenterna och för varumärkena men något otydligare för 

konsumenten. Galician (2004) menar att det argumenteras ifall produktplacering gör att 

kvaliteten på det producerade materialet blir högre. Göthe betonar att det i många fall är 

pengarna som avgör hur framgångsrik en serie eller film blir. Han framhåller att en serie med 

låg budget måste grundas på en bra idé för att vara lyckosam. Han beskriver skillnaden mellan 

Sverige och USA genom att exemplifiera Hombres vars budget är densamma som den budget 

serien Lost har för att producera ett avsnitt. Han betonar precis som Lehu (2007) att pengarna 

spelar en central roll huruvida kvaliteten blir. Lehu (2007) utvecklar att hög kvalitet ofta 

tilltalar fler konsumenter vilket Göthe tycker är positivt för tittaren. Eriksson påstår att det 

förut var en skam för skådespelare och producenter att arbeta med TV-serier. Att människor 
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idag är mer öppna har lett till medverkan i TV-serier att kvaliteten har ökat. Dahlén anser att 

den ökade kvaliteten också beror på ökad inkomst från de produktplaceringar som sker inuti 

TV-serier. Westberg berättar att produktplacering är ett sätt att få in extra pengar för att täcka 

den budget en film har. Det är inte ofta producenterna har budgeten klar och efterfrågar 

produktplacering endast för få ”grädden på moset” säger hon. Trots att budgeten många 

gånger inte är klar har Eriksson uppmärksammat att det idag kommer fantastiskt 

högkvalitativa serier. Produktplaceringens förekomst anser Dahlén beror på att: 

 

”Produktplacering är ett alternativ att samla in pengar till serien för att på så 

sätt kunna förbättra kvalitén” (Dahlén) 

 

Trots det kapital som produktplaceringar genererar till budgeten skall producenterna i enlighet 

med Lehu (2007) tillämpa produktplacering med försiktighet då det annars kan det bli för 

mycket kommersiellt för konsumenten. Hjelm instämmer och påpekar att det kan bli för 

kletigt med för mycket produktplacering. Vidare anser hon att det kan ske produktplaceringar 

som inte passar in i sammanhanget och inte har några synergieffekter. Hon exemplifierar med 

Jeopardy som använde nationalencyklopedin som hon anser passar perfekt. Hon menar att 

båda parter gynnar varandra och det leder till att ett mervärde skapas. Därigenom skapas det 

synergieffekter enligt Hjelm. Det är dock inte fallet om Jeopardy idag skulle ta in en 

produktplacering ifrån Billys Panpizza tillägger hon. Även Westberg har uppmärksammat att 

produktplaceringen måste överensstämma med filmen eller TV-serier för att kvaliteten inte 

skall påverkas negativt. 

 

Westberg framhåller utöver överensstämmelsen att en produktplacering skall kännas naturlig i 

sammanhanget och endast skymta förbi på ett snyggt sätt. Dahlén menar att integrationen med 

handlingen blivit allt mer vanligt i dagens produktplacering och uttrycker att den har blivit 

mer kvalificerad. Enligt Cebrzynksi (2006) är integrationen en av anledningar till varför 

produktplaceringar har ökat. Enligt Westberg uppträder placeringen mer naturligt, hon 

påpekar dock att en produktplacering inte alltid behöver ske enbart för att passa in i 

sammanhanget. Det var fallet i filmen Varannan vecka med Måns Herngren då tvättmedel 

skulle placeras i en scen med en tvättmaskin. Måns Herngren ville dock inte associeras med 

tvättmedel då det varumärket inte kändes tillräckligt coolt för filmen. De kunde dock endast 

produktplacera men inte genomföra kampanjer där de associerade till filmen. 
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Överensstämmelsen mellan produkt och film anser hon därför är ytterst viktigt som hon 

tidigare också har påpekat. 

  

Trots hög kvalitet kan en produktplacering enligt Percy (2006) både vara effektiv och 

ineffektiv. Han anser att produktplaceringen endast kan vara effektiv ifall miljön är väl 

kontrollerad och medveten. Han menar således att produkten eller varumärket passar in i sin 

miljö där det exponeras. Eriksson påstår att detta är det senaste sättet att produktplacera och 

också det effektivaste. Dahlén instämmer med Eriksson och påstår att en produktplacering är 

effektiv då den inte fördärvar kvaliteten utan att den istället skall vara central och driva 

handlingen framåt. Westberg ansåg innan att produktplaceringen skall passa in i filmen och 

det är något som också Hjelm har uppmärksammat vikten av och uttalar sig: 

 

”Placeringen ska lyfta programmet, produkten och sponsorn. De ska höja 

varandra och ge ett mervärde” (Hjelm) 

 

Mervärde skall genereras till båda parter men det är viktigt att inte glömma bort tittaren då 

Hjelm anser mervärdet också skall nå dem. Dahlén menar att om produktplaceringen 

förekommer som en nyckelaspekt i handlingen ökar också kvaliteten och genererar värde till 

tittaren. Eriksson har uppmärksammat ett smart sätt att uppnå ökat värde genom att skapa 

serier som fokuserar kring ett varumärke. Hon tar som exempel upp en ny serie som är aktuell 

till hösten vid namn To thin advertising och handlar om en marknadsföringsbyrå. Varje nytt 

avsnitt i serien behandlar ett nytt varumärke som står i fokus av handlingen vilket hon ser som 

väldigt effektivt. Att varumärket också sponsrar avsnittet anser hon ökar mervärdet för 

sponsorn.  

 

Hjelm anser däremot att effektivitet inte kan uppnås på bästa sätt genom alla genrer. Hon 

framhåller att den effektivaste metoden är genom att filma det dokumentärt. Hon förtydligar 

det genom att exemplifiera med en mat och vin- serie som gör ett inslag om en viss druva i 

programmet. I inslaget visas både produktion och det berättas historia om vinet som görs där. 

Genom att visa realistiska inslag anser hon att tittaren får ett mervärde av serien. Göthe 

instämmer delvis med Hjelm men har också en annorlunda uppfattning än de andra 

intervjupersonerna vilken metod som är effektivast. Han berättade att en blandning av 

information och underhållning benämns som infotainment och att det har blivit ett mycket 
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effektivt sätt att produktplacera. Han exemplifierar med att vanliga sådana program är 

matlagningsprogram och de populära inredningsprogrammen. Det kan kopplas samman med 

Hjelm som anser att dokumentära serier både har ett informations- och underhållningsinslag. 

Dahlén har utöver de andras åsikter också urskiljt att effektivitet kan skapas genom att anspela 

på humor. Något som han citerar genom: 

 

”Vi vet att ni vet att det här är en produktplacering, låt oss göra något kul av det 

här”(Dahlén) 

 

En serie Dahlén menar har använt sig humoristiska inslag är Seinfeld. I ett avsnitt gör Kramer 

reklam för Fruitopias tuggummin. Kramer håller i asken upprepade gånger under episoden 

och utropar it’s fruity, it’s fruity. Detta går igenom som ett skämt fyra till fem gånger i samma 

avsnitt vilket lyfter fram humorn i det hela. Dahlén accentuerar att det på så sätt blir en 

produktplacering där det är meningen att konsumenten ska vara medveten om den vilket inte 

var fallet enligt Westberg då den endast skulle skymta förbi. Dahlén utvecklar att humorn ofta 

medför att tittaren endast tycker att det är en del av handlingen och irriterar sig därmed inte på 

placeringen. Han menar att produktplaceringen interagerar med serien och att det känns 

trovärdigt, något som är gemensamt för alla filmer och serier. Han nämner att vissa produkter 

är lättare att integrera än andra. Tillexempel Coca Cola samt olika bilmärken är lätta att väva 

in i handlingen på ett realistiskt sätt. Tjänster som pensionsförsäkringar anser han kan vara 

svårare för producenten att hitta en koppling till och det blir därmed svårare att involvera dem 

i handlingen på ett trovärdigt sätt. Westberg anser att det är svårt att inkludera teknikprodukter 

främst i filmer men att TV-serier har en fördel då de kan produceras snabbare. Därigenom kan 

teknikprodukter användas mer fritt utan att de hinner bli omoderna. 

 

Effektivitet handlar enligt Lehu (2007)om att integrera produkten med handlingen, något som 

han har uppmärksammat genom att påpeka vikten av att placera gentemot önskad målgrupp. 

Att placera mot fel målgrupp kan leda till förluster både tids- och kostnadsmässigt anser han. 

Det är därför viktigt enligt Göthe att noggrant välja ut vilken kanal serien skall sändas i. 

Effektiviteten är något som kanalen sedan kan påverka genom att styra och ställa med 

sändningstiden. Sänds serien på en tid där inte tillräckligt många människor tittar anses 

produktplaceringen vara ineffektiv säger han. Även Hjelm har uppmärksammat problemet 

något som hon uttalar genom: 
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”Det kan vara svårt att nå ut till rätt målgrupp ifall programmet inte läggs på rätt 

tider när deras målgrupp tittar på TV”(Hjelm) 

 

Westberg säger att TV-serier har en fördel gentemot film när det gäller att mäta effektiviteten. 

En film tar lång tid att spela in, därefter kommer den ut på DVD samt sänds på TV vilket 

medför att det är svårt att mäta antalet tittare. Vid serier menar hon att kanalen kan gå in 

dagen efter och undersöka hur många tittare respektive program hade kvällen innan. Det är 

också något som uppskattas av företagen då de kan få en direkt respons på antalet tittare.  

 

Westberg påstår också att effektiviteten handlar mycket om branschens kunskap att kunna 

placera rätt efter varje företags syfte. Hon berättar att ett syfte med produktplacering kan vara 

att få ökad uppmärksamhet vilket var fallet med ett företag som heter NFB transport. De valde 

att göra radiokampanj och associera till filmen genom att lotta ut biobiljetter på deras hemsida 

vilket ökade medvetandet genom att människor besökte hemsidan. 

 

4.2 Former och utveckling 

 

Lehu (2007) beskriver classic placement som den äldsta typen av placering något som har 

används sedan produktplacering uppkom. Han menar att det som karaktäriserar den klassiska 

placeringen är att den är mycket mera taktisk än strategisk. Det går ut på att först och främst 

göra produkten eller varumärket synligt i kamerans synvinkel vilket medför att tittare lättare 

kan se vilket varumärke som är med i bilden. Galician (2004) behandlar även han den första 

formen av produktplacering och skriver att den första typen handlar om att visa produkten i 

bakgrunden eller att produkten används. 

 

Tetzell på granskningsnämnden menar att det finns en allmän missuppfattning om att 

produktplacering är förbjudet i svenska TV-kanaler. Något som Westberg lever upp till då 

hon säger att det är en gråzon att produktplacera i serier och att de därför håller sig till 

biofilmer där det är tillåtet. Tetzell menar att i granskningsnämndens värld är 

produktplacering en icke fråga. Hon tittar snarare på om det uppkommer omotiverad 

fokusering på varumärken i TV. Om det finns någon avsikt med placeringen bryr de sig inte 

om. Hjelm betonade under intervjun att hon anser att för mycket produktplacering kan bli 
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kletigt. Hon anser också att ett finansierat program ska ha mindre produktplaceringar än ett 

avsnitt av en TV-serie. 

 

”Vi tittar bara på hur det ser ut i rutan, blir det för mycket”(Tetzell) 

 

Den missuppfattade bilden av förbudet mot produktplacering har lett till att den klassiska 

placeringen avtagit något som Eriksson uppmärksammat. Hon menar istället att utvecklingen 

går emot att varumärken vävs in i handlingen och interagerar med miljön i TV-serien. Hon 

menar att företag inte vill synas på ett sätt som försämrar kvaliteten på programmet. 

 

”Det behöver inte bli så in your face” (Eriksson) 

 

Lehu (2007) tar upp stealth placement som innebär att produkten eller varumärket placeras 

mycket diskret vilket gör att placeringen många gånger är svår att upptäcka. Formen är vanligt 

förekommande utan att företag och varumärken behöver betala för placeringen menar 

Galician (2004). Stealth placement stämmer väl in på den nya typen av produktplacering som 

bland annat Eriksson har uppmärksammat att utvecklingen går emot. Göthe håller dock inte 

med att utvecklingen går åt samma håll som Eriksson påstår. Han menar istället att 

produktplaceringar i TV blir allt färre och att utvecklingen istället går emot ren finansiering 

av programmen. Göthe anser att ett varumärke kan ha mycket större nytta vid AFP eftersom 

de då kan använda TV-serien eller programmet i deras övriga marknadsföring. Att 

produktplacera i en TV-serie ger inte företagen rättigheten att associera till programmet då 

kanalen äger det. Han framför att det är viktigt för varumärket att ha associeringsrätt till serien 

annars kan de inte annonsera i tidningar om att de är med i programmet. Han menar dock att 

den vanliga produktplaceringen har blivit mer rumsren och proffsig mot för ett antal år sen. 

 

Hjelm anser att produktplaceringen oavsett form kräver mer än att produkten eller tjänsten 

enbart snabbt visas i bild för att ge maximal effekt. Hon berättar att hon bygger en hel 

plattform kring ett varumärke. Plattformen påverkar således konsumenten på ett djupare plan 

än genom bara en produktplacering i programmet. Westberg är enig med Hjelm och anser att 

produktplacering är ett frö till något större och det är viktigt att någon inom företaget orkar 

jobba med det. Hjelm bekräftar Westbergs åsikt genom att säga: 
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”Jag tror inte att bara för att man ser en skål i ett TV-program så går man ut och 

köper den, det är därför viktigt att bygga en hel plattform” (Hjelm) 

 

Fry (2004) beskriver att AFP inte är något nytt koncept utan befinner sig enligt Turner (2006) 

i en tillväxtfas. Göthe menar att AFP utvecklats till ett mediaval i USA och England men att 

det finns en osäkerhet i Sverige när och hur det ska användas. I Sverige menar han att många 

produktioner använder AFP bara för att täcka kostnader vilket han anser är ett felaktigt 

tankesätt. Hjelm och Eriksson instämmer med Turner (2006) att finansiering kommer att växa 

som fenomen och få en mera betydande roll för varumärken. Även Göthe har sett en ökning 

av finansierade program och tror att det är viktigt för företagens marknadsföring. 

 

Enligt Fry (2004) är det problematiskt att många klienter har orealistiska förväntningar på hur 

deras varumärke ska nå ut till deras konsumenter. Hjelm förtäljer att hennes klienter ibland 

anser att de fått lite tid i programmet och att deras företag eller varumärke knappt 

uppmärksammats. Hon berättar att en del klienter tycker att ett tre minuters inslag i en 

programserie kändes lite och hon understryker för oss att i TV handlar det oftast om sekunder. 

Således menar hon att vissa av hennes klienter har mycket höga och orimliga förväntningar 

när de går in och finansierar, men självklart finns de klienter som har bättre insikt än så 

tillägger hon. Westberg betonar att de aldrig längre skriver avtal i sekunder då en för lång 

exponering inte känns naturlig för tittarna. Hon åsyftar vidare att en produktplacering i TV-

serier får en slags direkt effekt genom att det går att mäta tittarsiffrorna dagen efter. Hjelm 

anser trots Westbergs uttalande det att det är svårt att mäta vilka effekter produktplaceringar 

har. Vidare poängterar hon att produktplacering och finansiering kan ta lite tid för att ge 

effekter samt nå ut till önskad målgrupp. 

 

Turner (2006) berättar vidare att om inte det rätta programmet finns för varumärket att synas i 

är det logiska nästa steget för varumärket att finansiera dess produktion själva istället. Han 

menar således att när annonsörerna är en del utav uppbyggnadsfasen kan de också erhålla så 

kallade off-air möjligheter och följaktligen kunna promota produkten. Hjelm framhäver att 

vid AFP har finansiären stora möjligheter att promota nya produkter. Det kan jämföras med 

det Eriksson uttalar att ett bilmärke använde sig utav en serie för att lansera en helt ny 

bilmodell eller när en helt ny klädkollektion lanserade i de sista avsnitten av TV-serien OC. 
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Fry (2004) anser att det är problematiskt med den mängd marknadsföringsbudskap som ska 

pressas in i program. För att undvika problematiken rekommenderar Hjelm att det istället 

filmas dokumentärt. På detta sätt skapas en trovärdighet och ett informationsvärde vilket gör 

att tittaren inte upplever finansieringen negativ. Göthe nämner att Drickbart och Sverige 

Campar är exempel på finansierade program. Pennington (2007) anser däremot att det inte 

spelar någon roll vart varumärket dyker upp när det gäller AFP. Han betonar dock att 

programmet fortfarande måste framföra en mening i innehållet. Göthe förtydligar att 

processen för att skapa en meningsfull programidé går till genom kommunikation med 

klienter. Han menar att en försäljningschef, marknadschef och en inköpschef samlas för att 

diskutera fram en idé som tilltalar klienten. Han säger att de diskuterar frågor som ifall 

människor kommer se på det, vilka som ska se på det, när de ska se på det, ifall det finns 

synergimöjligheter i marknadsföringsarbetet samt vilka varumärken eller företag som kan 

tänka sig att finansiera i programserien. Således menar Göthe att företagen skildrar vad de vill 

uppnå med sin finansiering, sedan är det upp till honom att forma programidén i samråd med 

företaget. Hjelm använder sig av en liknande process där hon kontaktar klienter för att locka 

dem att vara med i hennes produktioner. Vidare anser hon att deras varumärke bör passa in 

med seriens egenskaper. Hon betonar att kommunikationen är ytterst viktig mellan placerare 

och företag. Campaign (2003) menar att inom AFP är det klienten som är nyckelfinansiären. 

Göthe anser att det handlar om att kunna få rätt varumärken att vilja finansiera ett program 

som formats med hjälp av hans expertis. 

 

Att forma rätt program anser Campaign (2003) är svårt på grund av att trender skiftar väldigt 

fort. Göthe framhåller att det tar tid att skapa en finansierad programserie. Han åsyftar därför 

att när de utvecklar en programidé måste de tänka ett år före i tiden. Han säger att tittaren då 

tänker: Är det här något som tittare vill se om ett år? Därför handlar hans arbete ofta om att 

försöka förutspå trender vilket gör det svårt att alltid träffa rätt menar han. Campaign (2003) 

anser att konstruktion av ett program är ett riskfyllt äventyr också med tanke på budgeten om 

det ska bli lyckosamt eller ej. Göthe betonade under intervjun hur betydelsefull budgeten är 

för att programmet eller programserien ska bli lyckad. Han sade att ju mindre pengar som 

satsas på produktionen desto bättre måste idén vara för att serien ska fungera och bli 

framgångsrik. Enligt Campaign (2003) är dagens idéer mer våghalsiga och utvecklingen 

flyttas mer och mer från den enkla produktionen. I enlighet med Göthe finns det många 

program som är för breda och därför har han tagit sig an problemet genom att satsa på mer 
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vågade produktioner. Eriksson anser även hon att utvecklingen leder mot mera intressanta och 

nytänkande idéer. 

 

Enligt Turner (2006) är det viktigt att vara försiktiga att sända AFP eftersom konsumenterna 

kan se dem som överannonserade. Tetzell berättade att lagen idag går ut på att program som 

inte är reklam ska inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen, men det gäller 

enbart de svenska kanalerna. Hon säger att publiken är otroligt vaksamma vad gäller 

varumärkesexponeringen i TV. Tetzell betonar även att om produktionsbolaget själva råder 

över inspelningen är de ytterst ansvariga för vad som visas i bild och då är 

granskningsnämnden strängare. Eriksson menar att på Kanal 5 är de flesta av programmen 

som köps in finansierade men hon ser inte något problem med att de är överannonserade. Hon 

påpekar att många program och serier från USA är smart gjorda, vilket gör att det inte är 

något som hon eller tittare stör sig på. 

  

Pennington (2007) menar att AFP ger annonsörer tillgången att distribuera innehållet utan att 

behöva gå genom filtret av mediebolag genom digitala plattformar. Westberg berättade att när 

InBetween ska produktplacera i en film finns det en risk att regissören inte uppskattar 

placeringarna och klipper bort dem. Därför menar hon att de nu jobbar närmre regissören och 

klienten för att skapa förståelse för varandras mål. Hjelm berättar att hon etablerat eget 

produktionsbolag för att minska risken att mediebolag klipper bort finansieringen.  Hon säger 

precis som Westberg att de är en mellanhand vilket kan vara problematiskt i vissa lägen. 

Hjelm säger att trots att hon utfört ett arbete på ett bra sätt fortfarande kan få en besviken 

kund på grund av att kanalen har påverkat resultatet. Dahlén säger att finansiering ska ses som 

ett komplement till den övriga traditionella marknadsföringen i företaget och inte som en 

konkurrent. Han menar att det ska ses som ytterligare en kanal att nå ut till kunder. Hjelm 

anser att finansiering är lämpligt ifall företaget vill bygga upp en image. Hon menar att det är 

relativt lätt att skapa image genom att finansiera i en programserie som har den önskade 

imagen samt överensstämmer med deras målgrupp. I enlighet med Hjelm är det mest effektivt 

för ett företag att använda finansiering för att anspela på det emotionella, men betonar att det 

är vanligt att företag vill visa rationella egenskaper med företaget och dess produkter.  

 

Campaign (2003) anser att klienter förutom sponsorfördelar kommer att få en roll i 

produktionen av programmet. Klienterna kan därmed enligt Campaign (2003) skapa en 
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tilläggsplattform. Hjelm accentuerar att det är betydelsefullt att bygga en hel plattform kring 

varumärket som finansierar. Hon betonar att det inte är tillräckligt att enbart produkter 

exponeras för att nå fram till många kunder utan det krävs mer för att forma en effektiv 

produktplacering. Hon berättar att hon använder sig av Internetbanners, länkningar till 

klienten via programmets hemsida, Billboards samt andra kopplingar genom att varumärket 

interagerar med programmet på ett trovärdigt sätt. Hela plattformen gör enligt Hjelm att 

budskapet lättare fäster hos människor. Det är likt den plattform företag får tillgång till vid 

produktplacering i film som Westberg nämner. Göthe däremot betonar att en vanlig 

produktplacering i TV-serier inte ger den här typen av fördelar. 

 

Pennington (2007) framför multiplattformar som anledningen att AFP numera är mer 

praktiska att arbeta inom. Hjelm anser att det går mer och mer åt finansiering och att det blir 

mindre produktplaceringar. TV-kanalerna betalar inget för att producera programmen och 

därför har det blivit på det viset anser hon. Vidare anser Pennington (2007) att företagen letar 

efter multipla berörelsepunkter genom att använda kanalens innehåll som kommunikation. 

Göthe menar att det är viktigt att programmet förläggs i rätt sammanhang. Han menar att ett 

program som har en viss stil och inriktning bör placeras i en kanal som överensstämmer med 

programmets egenskaper, således utnyttjar företagen kanalernas inriktning för att nå ut rätt. 

 

Campaign (2003) anser att vissa av varumärkenas budskap inom AFP blir för överdrivna och 

det märks tydligt att produktionen har gjorts ur ett rent marknadsföringsintresse. Hjelm 

berättade under intervjun att när hon tidigare arbetade med Jeopardy togs finansiärer in som 

kunde skapa ett mervärde och hade synergieffekter med programmet. Hon exemplifierar med 

nationalencyklopedin som passar in perfekt i programmet. Numera tas finansiärer som Billys 

Panpizza in och det gör att människor känner att det upplevs som ren marknadsföring utan 

tanke bakom vilket gör att programmet känns mera kommersiellt. Göthe anser att en 

produktion som Idol varit starkt influerad av bland annat Ford och Coca Cola men att tittaren 

inte störs av att det trots att det finns ett starkt marknadsföringsintresse som grund.  

 

Campaign (2003) menar att kvaliteten på underhållningen inte bara höjs för att det är 

reklamfri TV, det är tittarna som bedömer kvaliteten. Därför är det väsentligt att enligt 

Eriksson tror att finansierade program kommer att öka men hon tror inte att den traditionella 

reklamen mellan programmen kommer att försvinna. Hon menar att det är tack vare den 
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reklamen som kanalerna tjänar mycket av sina pengar. Göthe framhöll att en nackdel med 

finansierade program är det kan vara svårt att motivera varumärken exakt vad de får.   

 

Turner (2006) skriver att konsumenten har makten att sortera ut reklam, således blir AFP ett 

värdefullt verktyg för att kunna sprida varumärket. Eriksson tror att utvecklingen inte kommer 

bli likt trenden i USA med kortade reklampauser och ökad förekomst av varumärken i serier. 

Hon menar att de reklampauserna måste finnas för att kanalen ska tjäna pengar. Hjelm anser 

även hon att den traditionella marknadsföringen i TV-kanaler kommer att finnas kvar för att 

företaget vet vad de får i det sammanhanget. 

 

Campaign (2003) menar att tittarnas engagemang för programmen inte förändras om det är 

finansierat eller inte. Göthe anser i likhet med teorin att det inte är finansieringen som avgör 

ifall programmet ska bli populärt, även om han påpekar att budgeten påverkar kvalitén på 

programmet. 

 

”Det är inte säkert att programmet blir bra bara för att det är finansierat” 

(Göthe) 

 

Utvecklingen är ett klart steg på väg ifrån TV enligt Pennington (2007), speciellt bland de 

under 30 år. Göthe anser det vara svårt idag att få den yngre befolkningen att sätta sig framför 

TV:n. Han anser att TV tappar mot andra kanaler i takt med tekniken utvecklas. Han anser att 

mobilen och Internet är de kanaler som börjar bli alltmer framträdande och betydelsefull för 

konsumenter. Han menar att för den yngre genrationen har sällan tid att sätta sig och se ett 

program på TV, då fungerar mobilen och Internet bra med sin stora flexibilitet att kunna ta del 

av media när personerna vill. 

 

4.3 Prissättning 

 

Lehu (2007) anser att prissättningen av produktplacering varierar stort men kan vara ett 

relativt billigt sätt att marknadsföra sig genom. Faktum är att ibland betalas ingenting för 

lyckade produktplaceringar. Hjelm poängterade under intervjun att det är få människor och 

företag som arbetar med produktplacering. Hon betonade att det är svårt att sätta ett pris på en 

produktplacering eller en finansiering och att det som oftast handlar om efterfrågan att få vara 



63 

 

med. Hon anser det mycket viktigt att produktplacerare samarbetar för att kunna sätta rimliga 

prisnivåer på placeringarna, för att inte tappa förtroende hos sina kunder företagen och 

varumärken. Göthe anser det vara mycket arbetsamt att få varumärken att produktplacera en 

enskild placering. Han anser att det är lättare att få ett företag att finansiera en hel programidé 

eller ett avsnitt i en TV-serie. 

 

”Det är lika mycket jobb för mig att få Coca Cola att sponsra 50 000 kronor för 

en produktplacering i en serie som att dra in en miljon på idé genom 

finansiering” (Göthe) 

 

Westberg exemplifierade med att ifall hon ringer en kund och frågar om de vill vara med i en 

ny film så kan det vara svårt att få dem intresserade ifall filmen inte har kända skådespelare, 

en känd regissör eller att det är en film som väntas ses av många. Hon berättade ifall att en 

film som Jägarna skulle göra en uppföljare skulle företagen snarare bråka om vem som ska få 

vara med och produktplacera. 

 

Westberg berättar att produktplaceringar paketeras i olika nivåer beroende på vad som ingår. 

Hon exemplifierar tre stycken nivåer som kostar 200 000 kr, 400 000 kr och 600 000 kr. I de 

två första berättar hon att produktplacering ingår samt rätten att göra kampanjer tillsammans. 

Dock varierar möjligheten att utnyttja kampanjen fullt ut mellan de två första nivåerna 

påpekar hon. Den sista och mest kostsamma nivån innehåller det som de två föregående 

paketen innehåller samt att varumärket också får chansen att inkludera sina kärnvärden. Göthe 

menar liksom Westberg att priset styrs i många fall av om varumärket har associationsrätten 

till TV-serien eller programmet. Vidare betonar han att varumärket kan utnyttja sin 

medverkan på ett effektivare sätt genom att framföra det i andra marknadsaktiviteter och 

marknadskanaler likt det Westberg och Hjelm påpekat tidigare. Lehu (2007) uppvisar att en 

faktor är den privata dealen mellan företagen och att den således varierar samt påverkar priset 

på produktplaceringen till stor del. Betydelsen av placeringen i filmen påverkar självklart 

kostnaden för den. Desto mer varumärket syns i filmen i olika scener och sammanhang desto 

dyrare är det. Även Lehu (2007) har uppmärksammat ökade kostnader av att produkter 

integreras i handlingen på grund av att det ger en större effekt marknadsföringsmässigt. Han 

anser även att distributionen är en central del i prissättningen av produktplacering. Antalet 

länder och biografer där filmen eller TV-programmet är planerad att släppas har ofta 
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betydelse för produktplaceringens kostnad eftersom placeringen då kan nå en potentiellt större 

publik. 

 

Westberg exemplifierar hur attraktivt det är att produktplacera i en film som Wallander. Hon 

berättar att den första filmen sågs av ungefär 250 000 människor på bio, cirka 1 miljon på 

DVD, sedan sändes den på Canal Plus betal-TV och TV4 som sågs av 1,4 miljoner. Dessutom 

sågs reprisen av 1,1 miljon tittare. Hon beräknar att om varje film har ungefär sex – nio 

miljoner tittare bara i Sverige. Hon berättar att hon jobbade med Wallanderprojektet som 

omfattades av 13 filmer vilket medför en fantastiskt exponeringen för varumärkena med tanke 

på antalet tittare inte bara i Sverige utan även övriga länder som bland annat Tyskland. Hon 

menar att det är lättare att få varumärken motiverade att produktplacera i en sådan produktion 

tackvare att deras varumärke ses av otroligt många människor och interagerar med handlingen 

på ett naturligt sätt. Det är något som leder till att InBetween kan få bättre betalt av sina 

kunder. 

 

Lehu (2007) lyfter fram varumärkets ensamrätt som en betydande faktor för att fastställa 

priset på en viss produktplacering. Han anser att ifall en film har för många produkt-

placeringar försämrar det kvaliteten och den önskade effekten med produktplaceringen 

uteblir. Hjelm anser att det kan bli för mycket produktplacering i TV och film, det blir kletigt 

menar hon. Hon betonar att ett finansierat program i en kanal ska ha mycket mindre 

produktplaceringar än en produktplacerad serie. Ofta kan fyra till fem produkter vara lagom i 

ett program menar hon. Göthe anser att tre finansiärer kan vara lagom i en programserie för 

att produktplaceringen ska vara positiv och inte kännas rörigt. 

 

Eriksson sade att produktplaceringar har medfört att producenterna ofta har kontakten med 

olika företag och att de sedan förhandlar om en deal där varumärket ska exponeras i ett eller 

flera avsnitt i en TV-serie. Göthe berättade om arbetsprocessen inom finansiering och den 

innebär att representanter från både produktplaceraren och varumärket träffas för att diskutera 

idéer. En försäljningschef, marknadschef samt inköpschef sitter och diskuterar kring 

programmet eller TV-serien. De analyserar frågor som ifall människor kommer se på det, 

vilka som ska se på programmen, när de ska se på det, om det finns synergimöjligheter i 

marknadsföringsarbetet samt vilka varumärken eller företag kan tänka sig att finansiera i 

serien. Är de överens och alla tror på idén blir den förhoppningsvis av och kommer att 
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produceras avslutar Göthe. Även Westberg poängterar att deras sätt att arbeta går till på 

liknande sätt som Göthe redogör för. De bokar in möte med företagen och filmens producent 

för att de skall kunna diskutera hur upplägget ska vara. Westberg påpekar att det inte är hon 

som sitter och utlovar någonting utan att det är producenten som gör det, vilket ökar 

sannolikheten att någonting inte klipps bort vilket påverkar trovärdigheten. 

 

4.4 Varumärke 

 

Lagergren (1998) påstår att varumärken är en vanlig förekomst i vår vardag. Människor 

agerar annorlunda nu mot vad de gjorde förr i tiden och nu har det utvecklats till att vi inte 

längre köper produkter utan vi köper varumärken anser han.  Hulten m.fl. (2008) har också 

uppmärksammat den här utvecklingen och framhäver att fler relaterar sig till varumärken på 

samma sätt som de gör till andra människor.  De förespråkar därför att det skall föreligga en 

symbios mellan varumärkets och individens identitet och värderingar.  För att förmedla vad 

varumärket har för identitet är det viktigt att det finns karaktärer att tillgå säger Dahlén. 

Eriksson säger att vi har väldigt lätt att identifiera oss med karaktärer i serier då det oftast 

finns oerhört många. Dahlén menar här att det kan förbättra företagets image då 

produktplacering sker i TV-serier där det finns ett högt antal karaktärer. Han förespråkar att 

produkter kan sättas in i nya situationer och sammanhang vilket kan medföra till ett starkare 

varumärke samt en koppling hur konsumenten faktiskt skall använda produkten. 

 

Holger & Holmberg (2002) har observerat att det har blivit allt mer viktigt att bygga upp en 

identitet som kan skapa relationer till människor. Chernatony (2006) påstår att identiteten 

innehåller värderingar ifrån varumärket som är viktiga för människor då de köper varumärken 

vars värderingar stämmer överens med sina egna. Dahlén också att värderingarna måste 

stämma överens med kunden, framför allt när det gäller produktplacering i TV-serier. Han 

framhäver vikten av att rätt person konsumerar rätt produkt då vi människor ofta uppfattar och 

identifierar oss med en karaktärs känslor. Genom att låta någon annan använda varumärket 

kan varumärkets själ förtydligas, det som Kapferer (2004) definierar som identiteten som 

uttrycker dess påtagliga och omärkbara karaktär som gör varumärket unikt. Användandet av 

karaktärer som Dahlén och Eriksson nämner identifierar Aaker (1996) genom att framhäva att 

ett varumärke kan uppfattas som en person, det vill säga att varumärket har en personlighet 

snarlik en vanlig människas. 
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Westberg har likt Aaker (1996) uppmärksammat att ett varumärke har som önskemål att visa 

vad de står för, samtidigt poängterar Westberg att de också vill kunna visa upp produktens 

samt tjänstens egenskaper eller funktioner vid en produktplacering. Hjelm påtalar dessutom 

att det är möjligt att påvisa en kombination av de rationella och de emotionella egenskaperna 

hos ett varumärke. Aaker (1996) har dock uppmärksammat att de funktionella fördelarna har 

en del brister. Han beskriver bristerna genom att förklara att egenskaper är lätta att kopiera 

och härma men också svåra att differentiera sig med. Han menar istället att ett varumärke 

lättare kan differentiera sig genom att använda de emotionella fördelarna för att ge varumärket 

en positiv klang. Holger & Holmberg (2002) har också poängterat vikten av en unik identitet 

för att utmärka sig inom konkurrensen. Även Uggla (2006) har lagt märke till att varumärken 

ska kommuniceras som något unikt genom ett företags positionering. Hjelm menar att de 

starkaste varumärkena och produkterna i dagens samhälle inte behöver produktplaceras 

eftersom att de når ut till sin målgrupp ändå. Hon anser att det istället gäller att hitta en 90 

procentig produkt som behöver lyftas genom produktplacering. Göthe är också överens om att 

produktplacering kan lyfta ett varumärke och anser att grundsyftet är att stärka varumärket. 

Hultén m.fl. (2008) har synpunkter på att stärka och skapa en själ för ett varumärke och anser 

att det endast kan ske om det finns en kombination av både rationella och emotionella inslag i 

enlighet med det Hjelm och Westberg uttryckt. Däremot skiljer deras åsikter från Aaker 

(1996) genom att de påpekar att varumärket inte kan tydliggöra sin själ endast baserat på 

emotionella inslag. Dahlén betonar att varumärken kan skapa en själ och förstärka sin image 

genom att människor uppfångar någonting tillräckligt ofta. Således säger han att människor 

kopplar ihop produkten med sammanhanget. Han exemplifierar det genom Pavlovs hundar 

där en klocka ringde varje gång hundarna skulle få mat. Det konstanta användandet av 

klockan i samband med mat resulterade i att hunden sammankopplade de två händelserna. 

Dahlén åsyftar med exemplet att förklara att återkommande händelser som sker naturligt kan 

bli svåra att åtskilja om det är verkliga eller ej, vilket påverkar synen på varumärket. 

 

Wheeler (2003) accentuerar att identiteten skall vara hjälpande vid uppfattningen av ett 

företag och differentiera sig ifrån sina konkurrenter. Göthe menar att ett varumärke som inte 

kan differentiera sig igenom sin identitet saknar unikitet och att det istället ska använda sig av 

att visa produkter istället för att höja intresset. Aaker (1996) menar att det kan vara negativt 

att visa sin produkt i vissa sammanhang. Identiteten kan med hjälp av varumärken som 
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produkt förstärkas genom att konsumenterna ska uppfatta en viss produktkategori med ett 

visst varumärke. Göthe gör en jämförelse med Aaker (1996) genom att exemplifiera Coca 

Cola och Pepsi, två varumärken som har snarlika produkter och konsumenterna har svårt att 

särskilja smakmässigt. Han anser här att genom att visa ett glas med cola kommer tittaren 

genast att förknippa det med antingen Coca Cola eller Pepsi eftersom att det är två stycken 

oerhört starka varumärken som är förknippade med produktkategorin. Eriksson menar om att 

fokus enbart baseras på produkten blir produktplaceringen inte är lika självklar och 

producenterna inte behöver skylta med varumärkena. Om tittarna inte känner igen vilket 

varumärke produkten tillhör undersöker de istället produkten på egenhand efteråt. Tackvare 

bredden på dagens TV-serier påstår hon att det alltid finns någon karaktär tittare kan 

identifiera sig med, tycka om eller ogilla. 

 

Eriksson menar att identifikationen underlättar då serierna börjar bli mer verklighetstrogna. 

Hon tror att företag använder sig av produktplacering i den här formen för att det är ett smart 

att nå ut till rätt kunder. Hon framför att de verklighetstrogna serierna kan skapa förvirring för 

tittarna då det skapas rykten eller överraskningar. Normann (2000) anser att trots 

förvirringarna är det viktigt för varumärket att leva upp till sin image för att inte förlora 

trovärdigheten bland sina konsumenter. Dahlén förklarar att ett företag genom 

produktplacering kan förändra sin image. Även Hjelm påpekar i enlighet med Dahlén att en 

image är lätt att bygga upp genom produktplaceringar även om det är kostsamt både tids och 

kapitalmässigt. Trots att produktplaceringar är kostsamma föreslår Hjelm att många företag 

borde placera för att skapa en image eller för att förbättra den. Faktum är att hon anser att 

bättra på imagen är det effektivaste sättet att jobba med en produktplacering. Söderlund 

(2003) menar att marknadsförare kan använda sig utav överraskningar för att skapa en 

förvirrande bild av företaget gentemot vad konsumenterna föreställer sig. Normann (2000) 

skriver att företag kan försöka omforma människors verklighetsuppfattning av företaget 

genom att avsiktligt förändra varumärkets image, vilket då kan vara ett överraskningsmoment 

som Söderlund (2003) benämner det. Dahlén uttryckte sig tidigare att företag kan använda sig 

av produkterna i nya sammanhang vilket också kan kopplas in i det Söderlund (2003) säger. 

 

Vidare utvecklar Apéria (2001) att varumärkets identitet ska överensstämma med företagets 

image, alltså hur konsumenter samt deras personal uppfattar företaget. Det är något som 

Uggla (2006) också har uppmärksammat och kan leda till missuppfattning utifall inte identitet 
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och image överensstämmer. Aaker (2002) menar att en identitet kan vara uppbyggd på två 

olika sätt, kärnidentitet eller utvidgad identitet. Westberg resonerade innan om att det är 

företagens önskemål att framföra deras innebörd, alltså sina kärnvärden. Som Westberg 

tidigare har nämnt finns det tre olika prisnivåer där den sistnämna inkluderar varumärkets 

kärnvärden. Normann (2000) menar att kärnvärden kan tydliggöras genom att påvisa speciella 

resurser och prestationer som organisationen besitter i sin marknadsföring. Westberg drar 

kopplingen till en film vid namn Million Dollar Baby med Clint Eastwood där hon förklarar 

att han ifrågasätter städaren varför han använder det där dyra klorinet. Städaren besvarar 

honom med att svara: okej det är det dyraste men det är det bästa och så luktar det inte klorin. 

Westberg förklarar att ett varumärke genom en produktplacerig kan få med sina kärnvärden 

att det är dyrt, bäst och luktfritt på ett väldigt smart sätt som sker naturligt i sammanhanget. 

Hon påpekar att det är ingenting som för handlingen framåt men det är absolut ingenting vi 

stör oss på. 

 

”Det måste rimma med kärnvärdet på filmen men också samtidigt kännas coolt 

med filmen” (Westberg) 

 

Exemplet ovan med Million Dollar Baby innefattar klorin som inte finns i Sverige och hon 

tror att det därför inte är lika uppenbart som det hade varit med en svensk produkt. Hon 

poängterar vikten av att varumärkets kärnvärden rimmar med filmens kärnvärden och att det 

är viktigt för båda parter. Det är alltså inte tillåtet för vilket varumärke som helst att till 

exempel göra kampanjer tillsammans med filmen om kärnvärdena inte rimmar eller om det 

inte känns coolt för filmen. Eriksson säger att hon inte studerar produktplacering i de serier 

hon köper in speciellt noggrant. Westberg nämnde att en produkt som inte finns på den 

svenska marknaden inte känns igen här och att det är problematiskt för varumärket. Hennes 

uttalande om att kärnvärdena ska rimmas har Dahlén uppmärksammat en lösning på vilket gör 

det möjligt för svenska varumärken att produktplacera i utländska serier. Även Westberg 

berättar att det idag utvecklas möjligheter att spela om en viss scen i en serie för varje land 

och därigenom använda ett inhemskt varumärke som känns igen av befolkningen. I och med 

det här säger Dahlén att det ges utrymme för varumärket att kunna synas i mer exklusiva 

sammanhang vilket skapar mer värde för kunden. Han menar: 
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 ”Kan det varumärket synas i det här världsomfattande spännande, glamorösa 

sammanhanget, då måste det vara något speciellt” (Dahlén) 

 

Normann (2000) accentuerar att kärnvärdet också kan ske genom en slogan där han 

exemplifierar Avis ”We try harder”. Westberg berättar att slogans är ett populärt inslag som 

vävs in som en produktplacering. Hon uppmärksammade i en film där sonen sa till sin far – 

”Farsan du är ju drygare än Yes” vilket innefattar varumärkets kärnvärde att det är drygt. 

Hjelm har dock invändningar emot produktplacering i film då hon anser att den är effektivast 

ifall den baseras på realistiska inslag. Hon menar att varumärket lättare kan tydliggöra sina 

kärnvärden. Eriksson uppfattar serier med realistiska inslag som en form av realityserier. 

Inom det området har hon sett en tydlig och markant ökning i alla typer av TV-kanaler. Hjelm 

menar vidare att en typ av realityserie kan vara ett inslag om ett glasbruk där de kan visa deras 

glas och varumärken för att vidare i programserien använda deras produkter. Därigenom är 

det enklare att påvisa kärnvärden än vid vanlig produktplacering menar hon. 

 

Tetzell framhäver att om det finns ett stort informationsintresse kring ett visst fenomen är det 

tillåtet att göra ett program kring det. Det är dock inte tillåtet att utforma ett helt program 

utifrån bara en produkt eftersom att det då inte finns något nyhetsvärde i exponeringen. Hon 

berättar dock att det kan förekomma utländska program som är fokuserade på vissa produkter. 

Hon meddelar att granskningsnämnden inte kan ställa lika stora krav på en utländsk- som på 

en svensk produktion eftersom att vissa produktplaceringar endast kan köpas i utlandet. Precis 

som Westberg yttrade vid produktplaceringen av klorin i Million Dollar Baby. Det är dock 

problematiskt om det finns internationella varumärken med i serien poängterar Tetzell. Göthe 

förtäljer mycket kring att kunna skapa ett intresse med hjälp av serier men som Tetzell 

utrycker är det inte tillåtet att utforma program inom ett område om det inte finns något 

informationsintresse kring ämnet eller produkten. Göthe ser det här som fullt genomförbart 

och därför har det mer och mer övergått till finansiering av program. Han poängterar att det 

här är mycket enklare att serien rimmar med varumärkens kärnvärden då hela serien är 

uppbyggd kring ett visst tema. 

 

Göthe menar att genom finansiering kan varumärken hitta ett program som passar deras 

kärnvärden. Chernatony (2006) påstår att det kommer som skapa unika värden som är unika 

för varumärken, något som är viktigt i dagens samhälle. Han betonar dock vikten av att inte 
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glömma bort de klassiska värdena som eftersträvas, nämligen kvalitet och nöjda kunder för att 

företaget överhuvudtaget skall kunna konkurrera på marknaden. 

 

Behrer & Larsson (1998) framhäver att image också kan skapas genom event. Dahlén anser 

att produktplacering närmast kan ses som ett komplement till traditionell marknadsföring 

snarare än konkurrent. Han menar att det är positivt för ett företag ifall de kan använda sig av 

så många marknadsföringskanaler som möjligt för att nå fram till människor. Våra 

intervjupersoner framhäver att vissa former av produktplacering ger företagen möjligheten att 

associera till serien. Westberg säger därmed att företagen kan skapa olika events i samband 

med sin produktplacering.  Eriksson förklarar att de gör mycket tävlingar runt i kring 

företagen som sponsrar programmen och att det är ett sätt att försöka smyga in reklamen. 

 

4.5 Kundpåverkan 

 

Danesi (2006) skriver om mythologizing effect och att det grundas på hur tittaren uppfattar 

skådespelaren från TV:n. Jacobson (2004) presenterar olika grundstereotyper som visar sig på 

TV i egenskap av enfaldiga karaktärer. Dahlén nämner begreppet parasociala relationer vilket 

innebär att människor utvecklar en låtsatsrelation med filmroller, kändisar och karaktärer i 

såpor och liknande. Han anser också att genom användning av gästskådespelare i TV-serier 

kan producenten använda mer produkter som sammankopplas med en viss karaktär och 

handlingen förstärks därmed. Hjelm anser att kändisars medverkan förstärker 

produktplaceringens betydelse i ett program. Hon säger att en folklig kändis kan höja värdet 

till tittaren och kan förstärka produktplaceringens effekt. 

 

Enligt Söderlund (2003) är det gemensamt i användningen av kändisar att omtyckta kändisar i 

regel fungerar mycket bättre än vad mindre omtyckta gör. Tittarna uppfattar enligt Dahlén 

karaktärer i serien på ett sätt för att sedan förknippa dem på samma sätt även i andra 

sammanhang som det inte är tänkt. 

 

”Om Chandler beter sig korkat i TV-serien kan tittaren få uppfattningen att det är 

sådana människor som använder sig av varumärket, att de alltid beter sig just på 

det här sättet” (Dahlén) 
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Baserat på ovanstående uttalande anser Dahlén att kunden funderar: det hade jag inte tänkt 

mig! Är det verkligen på det sättet människor beter sig som använder den produkten? 

Erikssons framställer liksom Dahlén att det inte alltid består av en positiv påverkan av TV-

seriernas trender, det beror även på vilken karaktär som använder produkten. Eriksson 

benämner att det finns en stor bredd av olika karaktärer inom TV-serierna, således finns det 

alltid någon som tittaren bildar en positiv uppfattning om. 

 

Hjelm tror dock att det är TV som marknadskanal som är starkast för att förmedla 

trovärdighet till tittaren och att det inte enbart beror på kändisar. Danesi (2006) benämner 

history fabrication effect, vilket betyder att produktioner som visas på TV anses mer 

betydelsefulla och meningsfulla för samhället än dem som inte gör det. Vidare framför han att 

tittaren uppfattar det TV:n skildrar som verklighet. Dahlén uttalar att tittaren ser människorna 

i TV-serien och att det därigenom sänder ut en bild på hur verkligheten uppfattas. För att 

skapa en verklighetsuppfattning hos tittaren rekommenderar Hjelm dokumentärfilmning, som 

exemplifiering nämner hon mat och vin program som gör inslag om en viss druva samt visar 

historiken bakom vinet. 

 

Jacobson (2004) benämner massmediernas makt som indirekt och att tittaren därifrån hämtar 

kunskap, världsbilder, bildar åsikter, normer och attityder. Söderlund (2003) framhäver också 

ytterligare olika funktioner som emotioner kan ha på oss människor. Dock utvecklar 

Söderlund (2003) att det finns en negativ sida då det kan påverka våra liv i sådan hög grad att 

det tar kontrollen över våra liv. Eriksson påpekar att TV-serier är mycket stora trendskapare i 

dagens samhälle och nämner Gossip Girl som exempel. Där anser hon att engagemanget är 

otroligt stort bland annat på Internet och i tidningar. Hon framför att det diskuteras flitigt om 

varje avsnitt, till exempel: ”skaffa stilen från Gossip Girl” och de olika kläder som 

karaktärerna har på sig. Dahlén åsyftar att återkommande händelser som är naturliga i 

sammanhanget kan ge svårigheter för kunden att skilja från verkligheten. Eriksson anser 

också att det stundtals kan förvirra tittarna då det kan skapas rykten. Hon säger då att tittarna 

kan börja fråga sig: 

 

”Är det på riktigt?”(Eriksson) 
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Dahlén förtäljer att det finns studier som bevisar att produktplacering skapar en större grad av 

autenticitet, att det är på riktigt. Därigenom kom han fram till att den inställning som tittaren 

har till kändisen påverkar hur han/hon uppfattar de produkter som konsumeras av karaktären. 

Dahlén exemplifierar genom TV-serien vänner: 

 

”Om Rachel går på ”Parrey Bar” då måste det vara något för mig också 

eftersom jag gillar henne, är som henne och vill vara kompis med 

henne”(Dahlén) 

 

Tidigare nämndes begreppet parasociala relationer vid inflytande på tittarens beteende. 

Dahlén bygger vidare på detta och säger att det tacksamma med TV är att människor ofta ser 

på den tillsammans med andra. Han anser att placering av olika reklam inom och utanför 

program därmed skapar ett underlag för dialog och det är givande för företagen att tittarna 

pratar om deras varumärke. 

 

”Tittarna pratar om TV-reklam och produktplacering, varför placerar de 

produkten där? Går du på det? Använder hon det där?”(Dahlén) 

 

Den tredje effekten Danesi (2006) berör är cognitive compression effect, vilket går ut på att 

TV:n sköter själva tänkandet för kunden. Erikson (2005) skriver att en tredjedel av 

människorna är lyssnare, en är visuella och den sista tillhör begreppet kännare. Hjelm anser 

att tillförlitligheten för produkter som visualiseras på TV:n är stor. Hon exemplifierar det 

genom att om Ernst Kirchsteiger nyttjar en produkt i sitt program tror svenska folket att han 

har valt den personligen och den blir därmed mer attraktiv. Westberg anser att 

produktplacering i TV-serier har en direkt effekt på tittaren. Hon exemplifierar med 

Roomservice, där den gråfärg som Johnny och Mattias väljer att inkludera i programmet nästa 

dag tar helt slut i butikerna. Därav menar hon att det styr konsumentens val av köp samt att 

det blir en snabbare effekt för företaget att produktplacera i TV-serier än i filmer. Dahlén 

benämner det psykologiska begreppet vikarieinlärning, närmare bestämt att tittaren uppfattar 

samma känslor som karaktären. Karaktären blir då som en vikarie för att jag skulle göra det 

själv. Han beskriver vidare att anblicken av en som människa som utför något kan 

undermedvetet påverka tittaren att bete sig på ett liknande sätt. 
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”Titta Chandler använder det här varumärket gång på gång och du som tyckte att 

den produkten var tråkig”(Dahlén) 

 

Om en tittare ser en omtyckt karaktär anser Dahlén att deras åsyn på produkten kan förändras. 

Han hänsyftar på att om tittaren sammankopplar sig med Chandler kanske den använder sig 

av liknande produkter som han gör i TV-serien. Göthe anser att företag eller föreningar med 

främsta mål att finansiera en idé som ska bli en programserie oftast syftar att ändra ett 

beteende. Westberg ger medhåll genom att benämna AFP:s huvudsakliga uppgift att ändra 

konsumentbeteendet istället för att visa upp företagets produkter eller varumärken. Göthe 

berättar att syftet med programserien drickbart var att kommunicera upp konsumentens syn på 

öl och ner på vin. Han skildrade att vin blivit lite för fint och inte tillräckligt folkligt samt att 

mycket av vinsorterna som vinprovningar visar på TV:s enbart ansågs som fina viner. Således 

anser Göthe att programmet skulle visa exklusiva ölsorter samt alldagliga viner för att kunden 

skulle betrakta sortimentet på ett annorlunda sätt. Ett annat exempel Göthe nämner är Sverige 

Campar. Han berättade att programmet finansierades av olika föreningar vilka kan 

sammankopplas med husvagns- samt campingindustrin. De ville härmed öka intresset för 

camping hos folket. Göthe nämner också Roomservice som enligt honom är Sverige första 

finansierade program. Där gick målarmästarförbundet in och finansierade serien för att öka 

intresset hos ungdomar att måla om hemma. 

 

4.6 Segmentering och målgruppering 

 

Uggla (2006) ser segmentering som en indelning och avgränsning av marknaden i hanterbara 

grupper. Solomon m.fl. (2006) presenterar en livsstilskarta där olika marknadssegment ingår 

som specifikt anpassas efter ett speciellt produktområde. När InBetween Entertainment AB 

har beslutat sig för att arbeta med en film berättar Westberg att de börjar ringa runt och 

kontakta de segmenten som de tycker passar in i olika scener i filmen som kommunicerar mot 

en viss målgrupp. Westberg betonar att filmen måste stämma överens med företagets 

målgrupp samt deras kärnvärden innan en produktplacering kan förekomma. Dahlén har som 

åsikt att benägenheten att identifierar sig med karaktärer i serien/filmen är gemensamt för alla 

åldersgrupper. Känslan att bli uppsugen i atmosfären och att tittaren känner att den är på plats 

är en grundförutsättning för produktplacering menar han. 
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Dahlgren & Szatek (1998) anser dock att individualiseringen drivs därhän att det för många 

människor och att det därmed inte känns meningsfullt att tänka i former av segment och 

målgrupper. Jaffe (2005) benämner tio olika beteendeskillnader som illustrerar och förklarar 

konsumentens karaktärsförvandling under de senaste åren. I enlighet med Göthe läggs det 

alltför stort fokus på målgrupper i dagens läge. Han anser att det är enorm skillnad på en 50 

åring nuförtiden än en 50 åring för 20 år sedan och att segmenteringsfokusen istället bör 

fokuseras efter livsstilar. Han menar att det som har betydelse är vad personen gillar och har 

för intressen samt i vilken period av livet de befinner sig. Eriksson betonar att programmet 

skall stämma överens med kanalens målgrupper vid inköp, något som också Göthe påpekar.  

Hjelm berättar också att hon segmenterar främst efter livsstilar och inte efter åldrar. Hon utgår 

ifrån olika varumärken och erbjuder dem att vara med i programmet ifall hon anser att det 

passar in. Således anser Hjelm att hon måste besitta kunskaper inom varumärkenas 

målgrupper för att kunna placera dem i ett lämpligt program som riktar sig till samma 

segment. Även Westberg anser samma sak som Hjelm att det är vikigt att rätt kunskap finns 

inom branschen. Larsson (2006) beskriver att förmågan att indela och gruppera sina kunder är 

avgörande för hur företagets metoder och budskap påverkar konsumenterna. Göthe nämnde 

tidigare att det idag är allt mer vanligare att gruppera efter livsstilar och utvecklar därför 

vidare ett nytt segmenteringssystem. Det baseras på konsumenternas sociodemografiska 

profiler och ignorerar istället konsumenternas ålder i motsats till Erikssons uttalande. Vidare 

menar Göthe att systemet indelar människor i fyra profiler, Disco Dolly, Sportige Stefan, 

Kulturella Karin och Mainstream Micke. Han poängterar att vi människor har en egen unik 

kombination av de fyra profilerna. 

 

Danesi (2006) åsyftar att produktplacering kan tillämpas inom TV-program för att 

kommunicera produktens unikhet till en riktad målgrupp. Solomon m.fl. (2006) anser också 

att det är väsentligt för företagen att välja rätt målgrupp som produkten ska rikta sig emot. 

Dahlgren & Szateks (1998) målgruppsanalys utgår ifrån att identifiera behov samt att hitta 

nya kundsegment av vitalt intresse för företaget. Göthe anser att det fortfarande är primärt att 

identifiera sin målgrupp, vilka mönster målgruppen har samt vilka tidpunkter på dygnet som 

de ser på TV. Han jobbar på det sättet att beroende på vilken serie eller program han jobbar 

med så väljer han vilken TV-kanal han anser passar för att nå fram till rätt målgrupp. Det är 

också något som Eriksson har uppmärksammat genom att berätta att serierna måste stämma 

överens med Kanal 5:s målgrupp. Vidare förklarar hon att de redan innan de köper in nya 
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serier satt upp klara mål vilka den skall rikta sig till. Hon menar att Kanal 5 är starkare bland 

den yngre målgruppen men att de också inriktar sig till en relativt bred målgrupp mellan 14 – 

44 år. Hon förklarar dock att målgruppen varierar stort under olika tidpunkter på dagen. 

Därför säger Eriksson att det är viktigt att inte disponera för breda program då de inriktar sig 

till en för bred målgrupp som inte faller för alltför vanliga program. De arbetar redan nu med 

att försöka ta ut svängarna lite genom att sända lite vågade program främst på senare 

sändningstid som är inriktade mot en smalare målgrupp. Även Göthe har uppmärksammat 

problemet med för breda program och har även han tagit ut svängarna genom att sända mer 

vågade program. 

 

Ett av Göthes nya mer vågade projekt är recensionsprogrammet Rankme där helt vanliga 

människor testar olika filmer, spel, musik och TV för att sedan ranka dem efter sitt eget tycke. 

Varje program består av fem olika personer med olika kombinationer av sociodemografiska 

faktorer, åldern har därmed ingen betydelse. De sätts sedan i ett rum tillsammans där en 

moderator, diskussionen drivs därmed framåt och alla ska föra fram sin personliga åsikt. 

Ljudet från diskussionen klipps sedan ihop och personerna animeras. Eftersom de animeras 

visar de också fysiskt i programmet hur illa det tyckte om filmen genom att en rollfigur som 

tyckte filmen var oduglig exempelvis skjuter sig själv i huvudet. Följaktligen får de en mer 

ungdomlig och frän attityd av recensionsprogrammet som bygger på riktiga människors 

åsikter, med animerade personer. 

 

Arvidsson (2006) framhäver att varumärken idag är en vanlig förekomst, dock anser Dahlén 

att ”den yngre målgruppen” som har vuxit upp med kommersiella budskap är mer medvetna 

om att de finns med i programmen. Han åsyftar att de ställer personliga krav på budskapet och 

anser att om varumärken ska medverka i ett TV-program ska det dessutom bidra till 

handlingen. Återigen benämner Dahlén Seinfeld som exempel där de som vi tidigare nämnt 

gör en stor grej av produktplaceringen som alla kan skratta åt. 

 

”Den fundamentala skillnaden är att äldre människor inte är lika kommersiellt 

reklamliberala och inte har vuxit upp med att reklam är en naturlig del till det 

som vi konsumerar” (Dahlén) 
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Baserat på ovanstående uttalande anser Dahlén således att till en mer ålderstigen målgrupp 

behagas den mer klassiska varianten produktplaceringen. Anledningen är att inom den 

klassiska metoden inte flaggas och trumpetas att det är en produktplacering, således tar det 

upp en mindre del av programmet. Exemplifiering på sammanhang där klassisk 

produktplacering funktionerar inom är tävlings- och spelprogram där vinster och resor lottas 

ut. Även kläder som deltagare och programledare använder och håller i och som bara finns 

där berörs på ett mer naturligt sätt i programmet. 

 

Kvaliteten på programmet beror enligt Hjelm också mycket på sändningstiden. Hon anser att 

det är svårt att nå rätt tittare om programmet inte visas på de tider då dess målgrupp tittar på 

TV. Även Eriksson har poängterat att målgruppen skiftar beroende på tidpunkt. Det är en 

mycket betydande del som hon har svårt att påverka från sin position. Göthe nämner en serie 

som enligt honom en bra serie. Den lades på en tid som inte överensstämde med deras 

segment som de riktat sig till. Serien riktade sig till en yngre publik, i åldrarna 18 till 34 år. 

Kanalen placerade den på lördagar klockan 21:00 vilket blev katastrof, knappt någon såg 

serien eftersom segmentet oftast hade annat för sig en lördagskväll. Många yngre går ut på 

krogen på lördagar och umgås med vänner anser Göthe. Han säger att det därför inte spelade 

någon roll att serien fick bra kritik av dem som såg den. 

 

Dahlén menade tidigare att yngre personer ställer mer krav på den marknadsföring som 

exponeras. Göthe har inte uppmärksammat att kraven har ökat istället anser att det finns en 

trend att yngre människor har svårare att sätta sig framför TV:n då annat lockar i mediabruset. 

Det totala mediabruset är en stor nackdel för att nå ut till människor i storstan. Han menar att 

det alltid finns något annat att göra och TV konkurrerar med gym, teater, bio, restauranger 

och sportaktiviteter etc. Det enorma utbudet gör det svårare att nå fram. Han anser det vara 

lättare att nå fram i TV hemma hos familj på landet en lördagskväll där inte så mycket annat 

konkurrerar med deras uppmärksamhet. Därför anser han att mindre program bör utvecklas 

för storstan och fler för mindre städer. Han anser att ett problem är att människorna som oftast 

utvecklar TV-serier och programidéer är en liten klick människor i Stockholm och därför görs 

det en del missar. Han anser att många program riktar sig mot denna Stockholmkrets men i 

själva verket är dessa människor i storstan de som kollar minst på TV. Men självklart menar 

han att det måste det finnas TV för båda av dessa stora segment. Han exemplifierar att Idol är 
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ett av undantagen som människor tittar på runt om i hela landet ungefär lika mycket, både i 

storstad och i mindre städer. 

 

4.7 Tendenser inom empirin 

 

Under denna rubrik åsyftar vi att visa tydliga tendenser som vi observerat inom empirin. Vi 

vill dock framhäva att vi som nämnt i metoden tillämpar en kvalitativ metod och ej har för 

avsikt att generalisera. Med hänsyn till det anser vi ändå att det är väsentligt att nämna 

tendenserna eftersom det finns ett begränsat antal företag i Sverige som är verksamma inom 

produktplacering. Därmed bedömer vi att tendenserna framhäver en verklighetsskildrande 

bild av hur TV-serier fungerar som marknadskanal för produktplacering inom Sverige. 

 

• För att uppnå en bra effekt med produktplaceringen bör produkten integrera med 

handlingen, den uppfattas därmed inte av mottagaren som ett rent 

marknadsföringsbudskap.  

 

• Produktplacering anses vara ett komplement till traditionell marknadsföring och inte 

som en ersättare. 

 

• AFP är ett verktyg för att ändra konsumenters beteende genom att skapa program 

enbart byggd efter produktens inverkan. 

 

• Trenden visar att off-air events blir viktigare i samband med produktplacering för att 

skapa en helhet för tittaren. 

 

• Det är viktigt med symbiosen mellan karaktären och varumärket som förekommer i 

TV-serien. 

 

• Mer individanpassat i dagens läge istället för uppdelning av segmentgrupper. Vilket 

därmed förhöjer upplevelsen för konsumenten. 
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5. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I vårt avslutande kapitel presentera vi våra slutgiltiga reflektioner. Vi kommer att klargöra faktorer 

som är avgörande för att kunna uppnå vårt syfte. I början avser vi att redogöra för uppsatsens syfte 

för att läsaren lättare skall förstå varför vi valt att beröra de slutsatser vi skildrar.  

 

5.1 Fokus och syfte 

 

Med vår teorietiska och empiriska grund att luta oss mot kommer vi här att presentera våra 

reflektioner och slutsatser. Enligt oss har vi fått fram en intressant empirisk och teoretisk 

grund som underlättar för oss att komma med intressanta inslag och åsikter. Texten framför är 

skriven på ett sådant sätt att grunden ska kunna upplevas mellan raderna. För att knyta 

samman uppsatsen anser vi det väsentligt att återigen uppvisa vårt syfte. 

 

”Att få ökad förståelse för TV-serier som kanal för produktplacering, med hänsyn 

till genomslagskraft mot olika målgrupper, produktområden och varumärken” 

 

För att uppnå vårt syfte och svara på våra frågeställningar har vi utgått ifrån sju rubriker som 

innehåller våra reflektioner och slutsatser vilka vi anser öka både vår och läsarens förståelse 

för produktplaceringar i TV-serier. Efter våra sju valda rubriker innehållande reflektioner 

fortsätter vi med att presentera vår avslutande diskussion som innehåller faktorer för att uppnå 

optimal produktplacering. Vi illustrerar även hur vi anser att produktplacering i TV-serier 

fungerar genom en egen modell.   

 

5.2 Fördjupad diskussion 

 

5.2.1 Produktplacering som komplement  

 

En återkommande central del i vår uppsats är att produktplaceringar och finansiering är något 

som bör jobbas långsiktigt med. Enligt vår tolkning av teori och empiri är det vanligt 

förekommande att varumärken och företag överskattar produktplaceringens effekter. Vi anser 

att det kan krävas tid att förändra eller bygga en image samt att få konsumenter att memorera 

varumärkets kärnvärden, vilket varumärken ibland överskattar. De överskattar 
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produktplaceringens snabbhet att påverka och att leda till de resultat de syftar att uppnå. En 

betydande fördel vi har uppmärksammat är att produktplaceringar i TV-serier når ut till 

otroligt många människor ifall serien blir uppskattad. Dahlén betonade att produktplaceringen 

inte ska ses som en konkurrent utan den ska vara ett komplement i företagets totala 

marknadsföring. Vi anser att genom att företag och varumärken använder sig av 

produktplacering kan de nå ut till människor som kan vara svåra att nå genom den 

traditionella reklamen. Vi menar att produktplaceringar idag har utvecklas till att det ofta 

används smarta kopplingar mellan varumärke och program, varför vi anser att många 

människor påverkas utan att bli irriterade eller rentav inte vet om att det är en 

produktplacering. Enligt vår tolkning använder sig företag i större utsträckning av 

produktplacering men de blir allt mer kritiska och krävande. I enlighet med Göthe krävs 

mycket arbete för att få varumärken att intressera sig för att produktplacera i en TV-serie. Vi 

konstaterar därmed att det ställs högre krav på produktplacerarna i deras arbete att utforma 

passande och attraktiva produktplaceringar särskilt ifall serien inte är välkänd.  

 

De amerikanska dramaserierna arbetar omfattande med produktplacering och de ofta 

högkvalitativa serierna når ut och ses av ofantligt många människor världen över. När det 

handlar om den svenska branschen har vi kunnat se mönstret att det utvecklas åt att bli mer 

och mer annonsörfinansierade program istället för de klassiska produktplaceringarna som 

oftast används i dramaserier på TV. Dramaserier anser vi dock har svårt att använda sig av 

finansiering för att likt Göthe sade ska dramaserierna berätta en historia. Därför är det 

lämpligare och lättare för många TV-serier i genren att använda sig av produktplaceringar. 

Westberg och Göthe ansåg det däremot inte omöjligt att det kommer att utvecklas dramaserier 

som är finansierade. Med denna bakgrund anser vi att finansiera både dramaserier samt filmer 

kan vara nästa steg inom produktplacering i stort för att få en tydligare och effektivare 

fokusering kring finansiären. Vår tolkning är att finansiering ofta påverkar kunden på ett 

djupare sätt utan att varumärket nödvändigtvis syns i rutan. 

 

Westberg menar att produktplacering i filmer är ett frö till något större för att varumärken kan 

använda sig av kampanjer och associera till filmen både internt och externt till skillnad från 

TV-serier. Vi anser att ifall TV-serien innehar associationsrätten kan även varumärken 

använda sig av exempelvis events och tävlingar. Vi bedömer således inte att det enbart likt 

Westberg anser kan användas vid film. Vid AFP finns ofta möjligheten att associera men vi 
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anser däremot att kan det vara problematiskt att kunna utveckla produktplaceringar i TV- 

serier till något mer än enbart placeringar. Vi grundar vårt påstående på att kanalen inte 

tillåter detta. Därför förmodar vi att finansiering blivit populärare bland svenska varumärken 

eftersom möjligheten att använda placeringen på ett bredare plan än vid produktplacering i 

TV-serier. Vår tolkning är att det är betydelsefullt att arbeta med produktplaceringen utanför 

TV-rutan för att den ska få en mer omfattande effekt. Vi menar att ifall varumärken visar sin 

medverkan i serien genom andra markandskanaler, aktiviteter och olika events ökar värdet av 

placeringen. Varumärket kan exempelvis anordna tävlingar i samband med serien vilket vi 

anser gynnar både serien och varumärket som placerat genom att tittare blir intresserade ifall 

möjligheten finns att vinna något. Vi anser att varumärket kan använda sig av sina egna 

produkter som priser i tävlingarna som relaterar till serien. 

 

”Jag tror inte att bara för att man ser en skål i ett TV-program så går man ut och 

köper den, det är därför viktigt att bygga en hel plattform”(Hjelm) 

 

5.2.2 Lämpliga produktområden 

 

Våra resultat har visat att produktplacering oftast lämpar sig bäst för större varumärken med 

en internationell prägel. Vi anser dock att en faktor som spelar in är räckvidden på serien. För 

en serie utformad för den svenska marknaden är mindre varumärken lämpliga medan vid 

större internationella serier lämpar sig större internationella varumärken bättre. Ett mindre 

svenskt varumärke skulle inte kännas igen i utlandet och kommer1 därmed inte att uppnå 

effektivitet med produktplaceringen i en större serie. De bäst lämpade produkterna i TV-

serierna anser sig Westberg vara teknikprylar efter som TV-serier kan produceras snabbt och 

hinna komma ut innan produkterna har blivit omoderna. Produkterna anser vi dock mer beror 

på huruvida varumärket får associera till serien eller inte. Ett mindre känt varumärke som 

produktplacerar utan associationsrätt anser vi har minimal effekt. Det är därför betydelsefullt 

för varumärken att kunna associera till serier för att påvisa sin medverkan. En faktor till att 

produktplacering i TV-serier har blivit så pass stort tror vi beror på flexibiliteten att kunna 

visa mode och trender relativt snabbt. Vi anser också att TV-serier är en bra kanal för att 

introducera nya produkter från kända märken likt Apple som förekommer i Sex and the City. 

 

Vi anser dessutom att olika formerna av produktplacering spelar in för vilka produkter och 
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varumärken som kan placeras. Vi menar att mindre varumärken mer passar in i AFP medan 

större varumärken passar bättre in på vanlig produktplacering i TV-serier där de inte får 

använda sig av kampanjer. 

 

Vid AFP är det inte tillåtet för finansiärerna att visa sina produkter. Vi anser dock att den här 

formen lämpar sig väl för alla typer av produktområden då den syftar till att ändra beteendet 

hos tittarna. Tittare kan med andra ord intressera sig för produkter som berör seriens ämne 

och på så sätt gynnas hela branschen av ett en part finansierar. Det kan dock vara negativt för 

företaget som finansierar om människor inte köper deras produkter men samtidigt väldigt 

positivt om företaget redan har ett starkt varumärke. Vi menar då att tittarna förknippar 

produktkategorin med det kända varumärket som är fallet genom Göthes exempel att 

exponeringen av ett glas cola får oss att tänka på Coca Cola eller Pepsi. 

 

5.2.3 Livsstil som segmenteringsvariabel 

 

En fråga som kan ställas är om produktplacering lämpar sig för att nå en speciell målgrupp? 

Vår tolkning är att produktplacering är ett utbrett verktyg som kan nå alla åldersgrupper samt 

alla typer av människor. Det finns ett stort urval av TV-kanaler, därmed erbjuds möjlighet att 

integrera en produkt inuti dem. Vi anser att produktplacering inom TV-serier via genres är ett 

bra verktyg för att nå rätt målgrupp och visa vilken livsstil som produkten tillhör. Ett ökat 

antal TV-kanaler föranleder till att TV-tablån kan anpassas mer efter tittarens individuella 

behov. Filmkanalerna indelas numera i vilken typ av genre som den omfattar och det finns 

sportkanaler som delas in i utövandekategorier såsom golf och fotboll.  På så sätt kan tittaren 

välja att titta på de program som de intresserar sig av mest. Vi anser liksom Göthe att det inte 

går att placera människor i segment beroende på deras beteende och ålder eftersom alla 

kunder har en unik blandning av olika profiler samt att ingen individ liknar mallen till 100 

procent. Därmed konstaterar vi att framtiden förflyttar sig bort ifrån Solomons m.fl. (2006) 

segmentgrupperingar för att utvecklas till att bli en mer individuell indelning istället. Eftersom 

varje människa har en individuell livsstil anser vi dock att det kan bli svårt att få människor 

känna att det är dem som är i handlingen. Det blir istället karaktärens livsstil inom TV-serien 

som det fokuseras på och att tittaren ska vilja vara den karaktären istället för att känna 

samhörigheten. Därefter placeras varumärket i TV-serien som en symbios till karaktären och 

företaget skapar en ideallivsstil vilket tittarna avses att sträva efter.  I och med det åsyftar 
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företaget att tittaren avses förbruka samma varumärken som karaktären. Vissa karaktärer kan 

dock vara av negativ klang, många kanske inte vill symboliseras som Stig- Helmer i 

Sällskapsresefilmerna (tönten). De produkterna undviker tittarna kanske då att förbruka för att 

komma så långt bort ifrån den personlighetstypen som möjligt.  

 

Vi har kunnat konstatera att det är TV-kanalerna som har makten något som vi kommer att 

förklara mer ingående senare. Enligt Eriksson delade inköparna av programmen, Kanal 5 i 

detta fall, in sina kundgrupper i olika segment som de sedan riktar sig emot. Vi kan därmed 

konstatera att det finns en konflikt mellan marknadsförarna och TV-kanalen. Det är inköparen 

som bestämmer när TV-serien ska läggas i tablån för att kunna föra ut den till deras segment. 

Eftersom produktplaceringen är individanpassad baserat på en livsstil finns i och med det en 

risk att den inte når ut till ett stort antal individer som vill känneteckna sig med karaktären. 

Produktplaceringen uppnår därmed en reducerad effekt. Vi ser dock att det ökade antalet TV- 

kanaler som vi tidigare nämnde således kan leda till att människor skapar en individuell TV- 

tablå anpassad efter deras livsstil och på så sätt ta del av produktplaceringen i en större 

omfattning.  

 

5.2.4 Individens beteende 

 

Vår uppfattning är att ren produktplacering inte är ett fullbordat verktyg för att ändra ett 

kundbeteende. Istället förespråkar vi AFP som verktyg där företaget genom ett program 

erbjuds möjlighet att fokusera mer detaljerat på hur tittaren kan använda sig av produkten för 

att uppnå total upplevelse av den. Vi anser att det är lättare att koppla produktplaceringens 

identitet med karaktären i ett sammanhang där större fokus ligger på varumärket istället för 

historian i TV-serien. Det föranleder att programmet anpassar sig efter produktplaceringen 

och det blir därmed inte en produkt som placeras i ett sammanhang endast för att täcka TV- 

seriens kostnader. Den allra första finansieringen i Sverige var Roomservice vilket enligt 

Göthe finansierades av målarmästarförbundet för att öka intresset hos ungdomar att måla om 

hemma. Sammankopplat med Westbergs uttalande att den gråfärg som Johnny och Mattias 

väljer att inkludera i Roomservice nästa dag tar helt slut i butikerna konstaterar vi därmed att 

effektiviteten på kundbeteendet i det här fallet är hög. Den här varianten av reality-TV anser 

vi är som en verklighet för tittaren. Hade det istället varit en vanlig dramaserie där en karaktär 

målar om sitt rum med en speciell gråfärg är vi tveksamma till att den hade uppkommit 
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samma effektivitet. Att veta att det är riktiga människor ger individen större förhoppning att 

kunna bli den personen samtidigt som det även ökar trovärdigheten för produkterna. En 

utformad karaktär ger enligt oss en bild av att vilja vara som honom/henne, dock utan en 

realistisk tilltro till det. Därmed drar vi slutsatsen att det är lättare att ändra 

konsumentbeteendet via en realityserie i jämförelse med övriga genres.  

 

TV-serien Entourage som vi nämnde i det inledande kapitlet utgår ifrån en frontkaraktär som 

arbetar som en filmstjärna. Han har i princip obegränsat med pengar och hans liv åsyftar att ha 

så roligt som möjligt. Karaktären lever ett liv uppbyggt på kvinnor och fester samtidigt som 

han lever tillsammans med sina bästa kompisar i ett hus och inte behöva tänka på sin 

ekonomi. Frågan är hur många tittare som tror att de själva har den möjligheten att bli den 

personen? Som exempel på en realityserie benämner vi Americas Next Top Model där ett 

antal kvinnor tävlar om att bli USA:s nästa supermodell. Tittaren kan utifrån serien dra 

slutsatsen att de är mer lämpliga att bli modell än deltagarna i serien. 

 

Vi grundar baserat på ovanstående begreppen kändis- samt realityeffekt. Kändiseffekten som 

uppkommer benämner vi som att tittaren vill vara karaktären som visualiseras inom serien 

trots att det är långt ifrån verkligheten, det vill säga Want To Be The Person effekten.  

Effekten gör att tittaren konsumerar liknande produkter som karaktären, dock med sitt 

nuvarande beteende. Realityeffekt utgår ifrån att tittaren förknippar karaktären inom TV- 

serien med det verkliga livet och förändrar därmed sitt beteende efter det som händer inom 

TV-serien. Följaktligen baserat efter Top Model i exemplet ovan, när de jämför sig med 

karaktären och ser möjligheten att det likväl kunde ha varit de själva som hade varit på TV:n. 

Det benämner vi som Be The Person.  

 

Baserat på ovanstående konstaterande grundar vi en modell som behandlar karaktärens 

inverkan på produktplaceringen där vi placerar karaktären centralt överst. Pilarna 

symboliserar vilken effekt som karaktären sänder ut baserat på i vilket sammanhang den syns, 

om det är inom realityserier (realityeffekten) eller inom annan genre (kändiseffekten). Syftet 

med modellens konstruktion är att visa att tittaren påverkas på olika sätt av karaktärer inom 

TV-serier beroende på sammanhang. Vi har kunnat konstatera att det blir en mer personlig 

sammankoppling om produktplaceringen sker inom realityserier.   
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Figur 3: Karaktärens inverkan på produktplaceringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Förmedla varumärkets kärnvärden 
 

TV-seriers påverkan på varumärket vid produktplaceringar har vi uppmärksammat som något 

värt att beakta. Priset på att bygga upp imagen är något som varierar stort mellan de olika 

former som förekommer inom produktplacering. Vi har fått uppfattningen om att det är 

relativt dyrt att få med kärnvärden i filmer och i TV-serier. Göthe berättar att inkludera 

varumärkets kärnvärden vid produktplacering innebär en ökad tidsåtgång. Det är en av 

anledningarna till varför många valt att övergå mer till AFP. Formen innebär mindre arbete 

och betydligt enklare möjligheter att tjäna stora pengar.  Den här formen anser vi kan spegla 

varumärkenas kärnvärden och bygga en god image förutsatt att varumärket och serien 

överensstämmer med varandra. Enligt oss finns det också möjlighet att tydliggöra kärnvärden 

på ett bra sätt genom att endast produktplacera sina produkter eller tjänster i en serie. Vi 

menar att det är möjligt i serier såsom Äntligen Hemma, Roomservice eller När och Fjärran 

där programmen behandlar ett visst ämne som till exempel heminredning eller resor. Nu för 

tiden blir det allt vanligare att varumärken vävs in som en del i handlingen som speglar ett 

helt avsnitt av en serie. Det medför att varumärket får betydligt mer exponering och bättre 

möjligheter att stärka sin image än vid vanlig produktplacering anser vi. Vi misstänker dock 

att möjligheterna för med sig stigande kostnader vilket kan vara negativt för företag. Genom 

att bygga upp handlingen kring ett varumärke anser vi att de emotionella och rationella 

fördelarna kan förekomma på ett naturligt sätt och därigenom tydliggörs varumärkets själ. Vi 

bedömer följaktligen att människor då har lättare att kunna identifiera sig med varumärket. 

 

Vid AFP är det enligt Göthe och Hjelm möjligt att göra kampanjer och associera till serien. 

En stor nackdel med att genomföra den här typen av placering är att företaget inte får 

exponera sina produkter inuti programmet säger den svenska lagstiftningen. Vi har 
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uppmärksammat att trots förbudet kan både emotionella och rationella inslag visas i serier. 

Produkter visas i serier trots förbudet utan att varumärket exponeras. Vi tror att det sker en 

undermedveten koppling till finansiären av programmet då produkterna exponeras. De drar på 

så sätt nytta av både emotionella och rationella fördelar. Det är för den delen inte självklart att 

de emotionella bitarna klargörs endast med finansiering. Vi vill betona vikten av att planera 

produktplaceringen då det kan jämföras med vilken marknadsföringsaktivitet som helst och 

kräver information om bland annat målgrupp och räckvidd. Det måste således förekomma 

synergieffekter mellan programmet och företaget som riktar sig till rätt önskad målgrupp. Om 

så är fallet höjer parterna varandra genom att de stämmer in på varandra något som vi anser är 

en central faktor vid produktplacering. 

 

Vi anser att företag kan tydliggöra sina kärnvärden i de inköpa serierna utan att 

produktplacera inuti serien. Det är möjligt genom att varumärket förekommer som sponsor av 

programmet. Eriksson benämner den här typen av sponsring som en typ produktplacering i 

sig. Företagen försöker att komma närmare inpå programmet för att tittarna skall 

uppmärksamma dem lättare än vid traditionell TV-reklam. Att sedan sponsorn har något 

gemensamt med programmet kan ge positiva effekter. I framtiden är det dock möjligt för 

svenska varumärken att lättare kunna påvisa sin identitet i utländska serier. Westberg 

framhäver att det finns möjligheter för serier att ta om olika scener för olika länder. Vi anser i 

och med det att svenska företag får chansen att produktplacera i fler serier vilket ökar 

möjligheten att identiteten framhävs och att imagen förstärks. 

 

Vi har kunnat konstatera att produktplacering ofta är ett effektivt sätt när varumärket eller 

företaget vill skapa eller bygga en image. Önskar företaget en exklusiv och trendig image kan 

placeringar förekomma i serier som har en exklusiv prägel. Vi anser att genom att placera i 

rätt sammanhang kan varumärket nå en önskad image hos konsumenter och framhäva sina 

kärnvärden på rätt sätt. 

 

5.2.6 Kanalernas makt 

 

Produktplaceringens förekomst i TV-serier har haft en allmän missuppfattning om att det är 

förbjudet vilket är något vi ser har speglat våra intervjupersoner. Vi anser trots det att 

produktplacering förekommer i både inköpta och svenska TV-serier i olika former. De olika 
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formerna skiljer sig ifrån varandra och hur företaget kan använda sig av det i sin övriga 

marknadsföring. Det är därför väsentligt för företaget att noggrant planera placeringens syfte, 

annars kan det bli problematiskt om de valt fel form av placering. Att genomföra en klassisk 

produktplacering i en serie innebär att TV-kanalen som sänder formatet ofta äger det. Det 

medför att exponerande varumärken inte får använda sig utav och hänvisa till serien i sin 

övriga marknadsföring. Vi ser att det här behövs förbättringar för att produktplaceringarnas 

effektivitet ska ha möjlighet att öka men också för att kunna skapa fördelar för TV-kanalen. 

Ett samarbete parterna emellan där företag möjligtvis betalar för att få associationsrätten till 

programmet anser vi är positivt för både TV-kanalen och klienten. För företagen resulterar det 

i en effektivare produktplacering med bättre genomslagskraft som de kan utnyttja i sin 

marknadsföringsmix. Kanalerna som sänder formatet får in extra kapital som de kan använda 

vid ytterligare inköp av serier och förbättringar men också gratis marknadsföring genom 

företagens association till serierna och TV-kanalerna i sin marknadsföring. För att uppnå ett 

bra samarbete anser vi därför att relationerna mellan producenter och kanaler måste förbättras 

för att kunna uppnå ökad effektivitet på dagens produktplaceringar. 

 

Den maktposition som vi anser att TV-kanalerna befinner sig i påverkas inte av huruvida 

företagen har associationsrätten till serien eller inte. Kanalerna kan fortfarande kontrollera 

sändningstider för alla serier de köper in vilket kan leda till att program förläggs vid en 

tidpunkt vars tittare inte stämmer överens med den inriktade målgruppen. Fel sändningstid 

kan medföra att effektiviteten på produktplaceringarna eller finansieringen sjunker avsevärt. 

Orsaken tror vi beror på att kanalerna inte har något intresse i serier som de inte behöver 

betala någonting för att sända. Många kanaler vägrar idag sända program ifall de inte redan är 

finansierade. Att sedan kanalerna sänder programmet på en dålig tid är katastrofalt för 

företagen som har produktplacerat. De flesta av våra intervjupersoner har berättat att de 

numera sätter producenten och företagen tillsammans för att det ska minska risken för att 

placeringarna klipps bort.   

 

Vi anser att kommunikationen är vital men vi vill påminna om att kommunikationen mellan 

kanalen och producenterna är minst lika viktig för att uppnå en bra relation. Vi tror också att 

det är viktigt att kanalerna har ett intresse med i serien, det vill säga att de skall betala något 

för att sända den. De största serierna som sänds idag har kanalerna betalat för vilka också får 

bra sändningstider. Det är dock självklart att serier som är gratis också kan få bra sändningstid 
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men skulle den bli mindre populär kan kanalen flytta sändningstiden eller lägga ner den utan 

någon som helst förlust. Vi anser att det därför är essentiellt för företag att tänka efter och 

noggrant planera sina placeringar i rätt typ av serie. 

 

5.2.7 Framtidens problematik 

 

Under vår arbetsprocess har vi uppmärksammat aktuella problem med produktplacering i TV- 

serier. Enligt vår tolkning ökar produktplacering delvis beroende på att varumärken vill 

undvika att deras reklam zappas bort av tittare, som numera ofta fallet är med dagens 

traditionella TV-reklam. Fenomenet med zapping anser vi kommer att leda till att flera företag 

och varumärken kommer att söka sig till att använda sig av produktplacering i deras samlade 

marknadsföring. Den högre efterfrågan på produktplaceringar i serier och andra program kan 

enligt vår åsikt leda till att produktplaceringarna tappar sin effektivitet. Faran menar vi är att 

det produktplaceras i för hög utsträckning vilket tittare kan uppleva som en försämrad kvalitet 

på utbudet. Effektiviteten av produktplacering minskar ifall det finns för många placeringar i 

TV-serien. Vi uppfattar att risken finns att produkter och varumärken placeras in i 

sammanhang som inte är lämpliga eller har någon koppling. En följd av den ökade efterfrågan 

i framtiden resulterar enligt oss sannolikt i att flera produktplacerare kommer att äntra 

marknaden. Vilket enligt vår tolkning kan leda till att nya aktörer startar upp snabbt utan att 

ha väl underbyggda relationer med varumärken, vilket vi anser branschen karaktäriseras av. 

Därmed finns risken att kvaliteten på placeringarna minskar. Men vi är medvetna om att en 

vändning av reflektionen kan vara att fler aktörer inom branschen medför större konkurrens 

vilket således skapar nya kreativa idéer och att konkurrensen följaktligen kan leda till högre 

kvalitet. Därför anser vi det väsentligt för företag att vara delaktiga i processen med att skapa 

produktplaceringarna samt att forma en tydlig strategi med sina placeringar. 

 

En reflektion som vi anser vara en central del är frågan om olika konsumenters toleransnivå 

för produktplaceringar och finansierade program. 

 

”Den fundamentala skillnaden är att äldre människor inte är lika kommersiellt 

reklamliberala och inte har vuxit upp med att reklam är en naturlig del till det som vi 

konsumerar”(Dahlén) 
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Vi anser att äldre människor i Sverige har växt upp med en låg grad av produktplaceringar 

och är således oftare känsligare för dem. Samtidigt är vi övertygade om att den äldre publiken 

TV-tittare är sämre på att urskilja de ofta smarta kommersiella budskapen i serier och 

program. I jämförelse menar vi att dagens yngre har en högre acceptans för att 

produktplaceringar finns och segmentet är mycket bättre på att kunna särskilja vad som är en 

placering eller inte. De yngre är vana vid det omfattande mediebruset som finns i dagens 

samhälle och de har därför lärt sig att utsortera delar som inte är väsentligt för dem.  

 

Enligt vår tolkning karaktäriseras branschen av en nära relation produktplacerarna emellan. 

Därför har vi kunnat uppmärksamma att problem kan uppstå ifall att placerarna inte 

samarbetar för att framstå som seriösa för företag och varumärken. En väsentlig del i att skapa 

en bra relation mellan placerarna anser vi vara att de använder sig av liknande 

prissättningsvariabler. Respekterar de vararandra skapas trovärdighet för branschen vilket vi 

menar kan leda till att fler företag och varumärken visar intresse för att produktplacera.  

 

Att det är kanalerna som innehar associationsrätten vid produktplacering i TV-serier kan 

enligt oss innebära problem. Enligt oss kan det leda till att intresset minskar för klassiska 

produktplaceringar i TV-serier. Vi menar att företag upplever att de får många fler 

möjligheter med vid formen AFP eftersom att de då kan associera till serien. Vi tolkar det som 

att trenden med AFP kommer att fortsätta då många företag vill påverka på ett djupare sätt.  

 

Vi kan konstatera att produktplacering ständigt ökar och intresset från företag blir allt större 

att använda det i sin marknadsföringsmix. Dock ser vi ett problem för företagen med 

produktplaceringen. Vi kan med bakgrund till vår empiri belysa problemet med att 

produktplaceringens effekter är svåra att mäta gentemot traditionella former av TV-reklam. Vi 

menar att faktumet att företag har svårt att mäta effekterna av placeringarna kommer den 

traditionella TV-reklamen knappast att försvinna då den av många företag ses som ett säkrare 

sätt att marknadsföra. Vårt förslag är att produktplacerare ska utveckla sina kunskaper och 

metoder att kunna mäta samt att kunna åskådliggöra det för sina klienter för att fortsatt öka 

effektiviteten och efterfrågan på produktplaceringar. Från en annan synvinkel anser vi dock 

att mätandet av effektiviteten ligger i företagens händer. Utifall ett företag kan associera till en 

serie kan de också göra kampanjer tillsammans med den. Kampanjerna kan utformas på ett 

sådant sätt att företaget själva kan få svar på hur bra produktplaceringen blev. Vi beskriver 
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vårt resonemang med ett exempel om att ett litet företag produktplacerat i en serie. De 

genomför sedan en radiokampanj där de associerar till serien och till exempel lottar ut 

produkter som förekommer i serien på sin hemsida. Företaget kan på så sätt följa utvecklingen 

av antalet besökare på hemsidan för att utvärdera produktplaceringens effektivitet tackvare 

kampanjen. 

 

5.3 Avslutande diskussion 

 

5.3.1 Optimal produktplacering  

 

Under arbetets gång har frågan om vad som karaktäriserar en optimal produktplacering vuxit 

fram. Vi anser att frågan är komplex och det finns inget givet svar på hur en sådan ser ut utan 

placeringens effektivitet och utformning påverkas av en rad faktorer. De punkter vi nedanför 

sammanställt anser vi vara de mest fundamentala. 

 

• Det blir allt mer betydelsefullt att placeringen ska kännas trovärdig för tittaren och att 

det inte är någon slump att varumärket är med. Placeringen ska således helst integrera 

med handlingen för att ge synergieffekter för både serien och varumärket vilket leder 

till att varumärket lättare kan tydliggöra sina kärnvärden. 

 

• Beroende på vilken målgrupp placeringen riktar sig till ska den formas på det sätt att 

den tilltalar målgruppen. Vi anser exempelvis att den klassiska produktplaceringen 

lämpar sig bäst mot den äldre målgruppen och att en mer diskret form lämpas mot den 

yngre generationen. 

  

• Produktplaceringen når enklast ut till sin målgrupp genom att presentera en livsstil i 

symbios med karaktären som förbrukar den. Utvecklingen inom området föranleder att 

det inte är väsentligt att dela in kunderna i olika segment.  

    

• För att påverka konsumentbeteendet genom produktplacering förespråkar vi AFP. Vi 

anser också att det är lättare att påverka konsumentbeteendet via en realityserie då 
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tittaren därigenom uppfattar en verklighet där riktiga människor visualiseras istället 

för påhittade karaktärer. 

 

• Det är betydande för företag att planera vilken sorts serie de ska synas med hänsyn till 

målgrupp, sändningstid och räckvidd, eftersom att serien bör lämpa sig för 

produktområdet. Vi anser generellt att mindre företag och varumärken har störst fördel 

att medverka i finansierade program för att de lättare kan nå sin målgrupp och forma 

kampanjer. 

  

• Att företaget eller varumärket har associationsrätten till programmet eller serien 

påverkar hur effektiv placeringen kommer att bli, de kan annars inte använda sig av 

placeringen i sin övriga marknadsföring. Oftast har inte varumärken associationsrätten 

ifall de produktplacerat utan det krävs för det mesta att de finansierat programserien. 

Genom att enbart visa en produkt kan en produktplacering gynna en hel bransch. 

Därför är det viktigt för företaget att ha ett starkt varumärke som blir förknippat med 

det speciella produktområdet. 

 

5.3.2 Processen för optimal produktplaceringen i TV-serier 
 

Vi har utifrån våra slutsatser skapat en modell för att beskriva de kommunikations-

förbättringar som krävs inom branschen. Förbättringarna anser vi ökar sannolikheten för en 

optimal produktplacering och högre upplevd kvalitet av tittaren.  

 

Modellen är uppbyggd av tre grundläggande delar, placerare, TV-kanal och klient som vi 

anser i stor grad påverkar hur en produktplacering blir utformad. Vi menar att klienten vill 

uppnå en optimal produktplacering och således vända sig till placeraren som skall uppnå deras 

önskemål. Placeraren måste ständigt kommunicera med klienten för att få klarhet i vilket syfte 

produktplaceringen har för att kunna inrikta sig gentemot rätt målgrupp och integrera den i 

serien på rätt sätt. Placeraren formar följaktligen produktplaceringen efter klientens önskemål 

för att sedan vända sig till en lämplig TV-kanal. Vi menar därmed att placeraren även måste 

ha en god relation med kanalen för att kunna framföra placeringen i rätt miljö och nå ut till 

klientens målgrupp. Placeraren agerar således som en förmedlare mellan klienten och TV-

kanalen för att skapa en optimal produktplacering. Därför anser vi att placerarens roll grundar 
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Figur 4: Processen för optimal produktplacering i TV-serier 

sig mycket i goda relationer. Vidare har kanalen makten över vilka serier och program som 

köps in och följaktligen vilka placeringar som kommer att visas. TV-kanalen råder därför över 

den inköpta seriens sändningstider och marknadsföring mot tittaren. Slutligen är det tittaren 

som ska se serien. Tittaren bedömer kvalitén på serien och således är det tittaren som 

uppskattar kvaliteten på serien och påverkas av produktplaceringarna serien innehåller.  

 

Då företaget inte har associationsrätten till serien föreslår vi att företaget kontaktar kanalen 

direkt för att skapa ett samarbete. Vi anser att det kan gynna båda parter på ett lönsamt sätt. 

Företaget kan då tillsammans med kanalen exempelvis anordna tävlingar i samband med vissa 

serier. Vi vill dock poängtera vikten av att företaget och kanalen skall lyfta varandra och att 

det för den delen inte är självklart att kanalen vill samarbeta med vilket företag som helst.  

Optimal  

produktplacering 

Upplevd kvalitet 

av tittaren 
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BILAGA 2: INTERVJUER 
 
Katarina Eriksson, Inköpschef Kanal 5 
Tid: 24:e april 14:00 
Plats: Kanal 5 huset 
 

”Det kommer fantastiskt mycket högkvalitativa serier” 
 

Eriksson berättar att det förut i USA var en slags skam både för producenter och för skådespelare att jobba med 
TV-serier. Var du inte med i en film var du i princip ingenting. Idag har det dock skiftat och kvaliteten har stigit 
något enormt då producenter och skådespelare är mer öppna för serier säger hon. Hon förklarar dock att efter 
strejken i USA har TV-kanalerna sett att de fått lika hög rating på en billig realityserie som de fått av att sända 
ett avsnitt av Numbers. Därför har hon kunnat se en ökning av dessa realityserier påstår hon. Eriksson anser att 
de har en viss bild av vilka serier som lämpar sig Kanal 5:s karaktär. Vid inköp av nya TV-serier säger hon att de 
redan innan har satt upp klara mål till vilka serien skall rikta sig till alltså målgruppen och till vilken typ av 
människor inom målgruppen. Hon menar att Kanal 5 är starkare bland den yngre målgruppen men att de också 
inriktar sig till en relativ bredmålgrupp mellan 14 – 44 år beroende på sändningstid. Eriksson framhäver dock att 
de inte faller för alltför vanliga och breda program då de inriktar sig till en för bred målgrupp. De vill istället ha 
in mer lite mer vågade program som är mer inriktade mot en smalare typ av målgrupp. De arbetar redan nu och 
försöker ta ut svängarna lite genom att sända lite vågade program främst på senare sändningstid. Utöver att ta 
hänsyn till målgrupp säger Eriksson att de också ser mycket till de trender som finns inom TV branschen. Är det 
någon genre som är extra populär köper Kanal 5 också in den. Hon berättar exempelvis när CSI börjades sända 
blev det ett väldigt uppsving av kriminalserier som var populär ett tag för att sedan stagnera. Trenden gick sedan 
mer mot Desperate Housewives och liknande serier men nu påstår hon att lite mer tjejiga serier är mest populära. 
Hon menar på att det dock är de gamla TV-serierna som egentligen funkar bäst men att det nu varit 
problematiskt på grund av den strejk som varit i USA. Det har medfört att det inte har kunnat produceras några 
nya avsnitt av vissa serier vilket också varit negativt menar Eriksson. Kommande trender menar hon kommer 
mycket från USA där de som skriver serierna influerar varandra väldigt mycket.  
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Produktplaceringen anser Eriksson är störst i realityserier som Roomservice, amerikanska Idol och Extreme 
Home Makeover. Även Top Model är ett exempel berättar hon där de tävlande jobbar med ett nytt varumärke i 
varje avsnitt. I USA säger hon att det är vanligt att marknadsförare är rädda för att människor skall hoppa över 
reklampauserna och det är därför som det har blivit så populärt med just produktplacering. Dessa 
produktplaceringar har medfört att producenterna ofta har kontakten med olika företag och att de sedan kommer 
överens om en deal där varumärket skall exponeras i flera avsnitt av en TV-serie.  Eriksson nämner serien 24 där 
Ford förekommer i stort sett i varje avsnitt av serien. Trots det minskade förtroendet för reklam i USA så säger 
Eriksson att de inte själva kommer att korta ner sin egen TV-reklam. Anledningen till det är att Kanal 5 aldrig får 
in några pengar eller kan dra nytta av de deals som gjort mellan producent och företag i en TV-serie.  
 

”I USA är man mycket mer van vid produktplaceringar, det är inte fult på samma sätt som det är 
här” 

 
Dock anser hon att attityderna kring produktplaceringar i Sverige håller på att ändras. Hon anser att det är ett 
fåtal människor som fortfarande är motstridiga till varumärkens exponering på TV. 
 

”Nu är det ganska hårda regler men jag tror helt klart att det kommer luckras upp” 
 

Vad gäller produktplacering i de svenska TV-serierna yttrar Eriksson att det idag omfattas av hårda regler och att 
det inte är tillåtet att produktplacera hur som helst. Hon har dock förhoppningar om att det kommer att försvinna 
och produktplaceringarna då blir mer kreativa i svenska dramaserier. Som ett exempel berättar hon att nu till 
hösten kommer det att komma en ny serie i USA som heter To thin advertising. Serien handlar om en 
marknadsföringsbyrå och varje avsnitt är uppbyggt kring en ny produkt som dessutom sponsrar programmet. I 
det här fallet yttrar hon sig: 
 

”Behöver inte bli så ”in your face” 
 

Eriksson framhäver att hon tycker att det är en bra idé som är en otroligt smart metod att tillämpa. Hon anser att 
det är bra så länge handlingen kring produkten sker på ett naturligt sätt kommer det inte att förstöra seriens 
kvalitet. Hon säger att det här mycket väl skulle kunnas användas även i svenska serier utan att för den skull dra 
ner på kvaliteten. Det är ett exempel på där det känns naturligt och att de också kan fungera bra även för 
annonsören. 
 
Hon uppfattar det som att den här typen av produktplaceringar blir allt mer vanliga främst i USA. För att få oss 
att förstå mer ingående vad en sådan produktplacering innebär berättar hon en bil som förekom i ett avsnitt i 
Desperate Housewives år 2007. Buick lanserade då sin senaste modell och exponerades också regelbundet under 
hela avsnittet. För att få in bilen på ett mer naturligt sätt säger Eriksson att de använde sig av Eva Longoria som i 
avsnittet skulle jobba med att marknadsföra den nya bilen och den blev därför invävd i handlingen. Hon förklarar 
förekomsten av dessa produktplaceringar som att USA är mer ohämmade vad det gäller att använda sig av 
produktplaceringar. Det är något som dock inte har kommit till Sverige säger hon. Förklaringen till det är de 
hårdare reglerna som vi idag har i Sverige då främst inom TV-serier. Eriksson säger att det inom film är mycket 
vanligare med produktplacering på grund av att det är annorlunda regler kring det. 
 
När Eriksson köper in nya serier är produktplaceringarna inget hon lägger märket till. Hon tror anledningen till 
det är att det inte finns så mycket placeringar. Faktum är att serien inte börjat tillverkas ännu och att varumärken 
har valt att inte gå in utav den anledningen. Istället för att produktplaceringarna ska slängas in onaturligt tror 
Eriksson mer att det kommer att gå åt att programmen finansieras istället. Hon berättar för oss att Kanal 5 
sändigt får in förslag om nya programserier och att dessa är helfinansierade. Det betyder inte enligt henne att 
serien behöver vara bra och ha en genomarbetad idé. Det måste ändå vara ett bra program tycker hon annars 
kommer sändningstiden att bli väldigt dålig. De serier som inte är finansierade berättar Eriksson till mesta dels 
omfattas av ”programmet sponsras av” annonsörer. Hon tycker sig uppfatta det här som en typ av 
produktplacering och att varumärkena vill bli förknippade med en viss serie. Hon exemplifierar LOKA som 
sponsrar Desperate Housewives. Dess förekomst förklarar Eriksson genom att framföra: 
 

”Det har blivit mer att de vill ha ett större engagemang” 
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Eriksson förklarar att de gör mycket tävlingar runtikring de som sponsrar programmen och att det är ett sätt att 
försöka smyga in reklamen. Hon säger att det också ökar chansen att människor ser det eftersom att det ligger i 
närheten till den serie personen vill titta på. 
 
Hon framför att TV-serier är mycket stora trendskapare i dagens samhälle. Om vi ser till en sådan serie som 
Gossip Girl är engagemanget otroligt stort överallt på Internet och i tidningar. Tidningarna älskar att skriva om 
musik och mode säger hon och att det är väldigt många unga TV-serier som styr dess innehåll nu för tiden. Det 
diskuteras flitig om varje avsnitt till exempel ”skaffa stilen från Gossip Girl” och de olika kläder som 
karaktärerna har haft på sig men också även kring den musik som spelats i avsnittet. Hon anser att kläder är en 
väldigt bra produktplacering eftersom att det diskuteras så pass mycket. Det är därför bland annat OC i sina sista 
avsnitt lanserat klädlinjer. Produktplaceringen blir här inte lika självklar då producenterna inte behöver skylta 
med varumärkena säger hon utan tittarna kollar upp det på egenhand efteråt. Utöver TV-serier som trendskapare 
ser Eriksson att kändisar också påverkar oss till stor del på grund av deras exponering i media. Kändisarna 
förekomst i program kan öka antalet tittare menar Eriksson men att det också kan påverka pressen positivt. 
Pressen blir glada uttrycker hon då har något att skriva om och Kanal 5 skulle få marknadsföring på det sättet.  
Hon förstärker dock att vi inte alltid påverkas positivt av dessa trender i TV-serier utan det beror på vilken 
karaktär det är som använder produkterna. Men på grund av bredden i TV-serierna säger hon att det alltid finns 
någon som man gillar och tycker mindre bra om som är vitigt. Hon anser följande: 
 

”Dem har väldigt lätt att identifiera sig, för det finns ett x antal mer eller mindre stereotypa 
roller” 

 
Identifikationen blir också lättare påstår Karina då hon menar att serierna börjar bli mer och mer 
verklighetstrogna. De tar också reda på vad som är inne och vad som är ut för att tittarna faktiskt ska känna att 
det är verkligt. Hon tror att det är ett exempel på ett smart ”marknadsföringstrix” som företag använder sig av för 
att lättare nå sina kunder.  Det kan stundtals förvirra tittarna då de kan skapas rykten och hon säger att tittarna då 
kan börja fråga sig: 
 

”Är det på riktigt?” 
 

Pernilla Westberg, InBetween Entertainment AB 

Tid: 25:e april kl. 11:00 
Plats: InBetween Entertainment AB:s kontor 
 
Westberg förklarar att vid produktplacering i film kommer producenterna till dem cirka ett år innan filmen skall 
produceras. Producenterna behöver pengar till att göra filmen och har innan dem ringer till InBetween 
Entertainment AB försökt att få pengar ifrån filmbolag, någon som vill släppa den på DVD, samproducenter och 
vilka nordiska parter som vill köpa rättigheterna att sända filmen. Hon berättar att alla filmer har en uppsatt 
budget och scenariot ofta är att de som ringer inte har tillräckligt med pengar för att täcka budgeten och söker 
därför hjälp för att toppfinansiera för få in mer pengar.  Önskesituationen för Westberg är enligt henne när någon 
ringer in och har hela budgeten klar men att de bara vill ha grädden på moset för att kunna göra en bättre film, 
men det är mer sällsynt. Istället menar hon att producenterna är beroende av att få in pengar från näringslivet och 
att det ibland hänger på om de får in pengar eller inte. Westberg förtydligar att de inte gillar att klämma in 
varumärken i filmer utan att det skall kännas naturligt för tittaren.  Det är något som hon menar att de beaktar när 
de studerar nya filmer huruvida de skall jobba med den eller inte, något de kallar för provisionsbeslut. Vidare 
kollar de också på vilket läge producenterna befinner sig i, hur mycket pengar har de till budgeten. Hon säger att 
de skaffar fram information om vad filmen handlar om, vem som är regissör och producent och vad de har gjort 
innan och vilka framgångar de har haft. Vidare menar Westberg att: 
 

”En film kan verka väldigt bra men att den också kan vara för smal att jobba med den 
kommersiellt” 

 
Hon säger att de tittar på vad som finns naturligt och de frågar sig om det går att göra någonting utan att klämma 
in och göra det dåligt. Hon framhäver att det både blir dåligt för företaget och för dem som gör filmen. Hon 
menar att ovanstående faktorer är direkt avgörande för hur lätt det är att få med näringslivet att investera pengar i 
filmen. Dock så menar hon att sådana faktorer inte spelar in speciellt mycket när det rör sig om starka 
varumärken. Hon nämner bland annat Jägarna 2 och Wallander 2 där hon påstår att näringslivet inte frågar om 
vilka som är med i filmen och så vidare utan de vill bara vara med i filmen. Hon menar alltså på att näringslivet 
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vill vara med där starka varumärken finns som exempelvis Hamilton. När InBetween Entertainment AB har 
beslutat sig för att arbeta med filmen säger Westberg att de börjar ringa runt och kontakta de segment som de 
tycker passar in i olika scener i filmen som kommunicerar mot en viss målgrupp. De arbetar mycket med att se 
helheten, något som hon säger att företagen också gärna vill. Hon tillägger att ibland händer det att företagen 
ringer in till dem istället för att höra efter om det finns någon film som passar just dem. Westberg säger att 
filmen måste stämma överens med företagets målgrupp och deras kärnvärden innan en produktplacering kan ske.  
 
Westberg exemplifierar Wallander för att vi ska förstå hur pass stor exponeringen är bland de varumärken som 
produktplacerar i de filmerna. Hon berättar att den första filmen sågs av 250 000 besökare på bio, cirka 1 miljon 
på DVD samt att den sändes på Canal Plus betal-TV och TV4 där avsnittet sågs av 1,4 miljoner tittare. Vidare 
sågs dessutom reprisen av 1,1 miljoner tittare. Hon beräknar att endast en film har ungefär sex – nio miljoner 
tittare bara i Sverige. Hon berättar att hon jobbade med Wallanderprojektet som omfattades av 13 filmer vilket 
medför en fantastisk exponering av varumärkena med tanke på att filmen också visas i andra länder, bland annat 
Tyskland. 
 
Westberg menar att det är större pengar involverade i programming och att företag lättare kan komma in med 
sina kärnvärden då vissa program enbart handlar om en sak som exempelvis Roomservice. Syftet med 
programming säger hon kan vara öka ett varumärkes association till att sy och visualisera att det är kul att sy 
något som förekommer i programmet Sick Sack, där Husqvarna är finansiär. Hon menar också att syftet är mer 
att försöka ändra beteenden än vad det är att visa upp sina produkter eller varumärken. I framförallt TV så anser 
Westberg att det går att få loss mer pengar då företagen kan få en direkt rating dagen efter på hur många som har 
sett avsnittet. När det gäller film poängterar hon att det har ett mer långsiktigt perspektiv som många ibland 
glömmer bort. Produktplacering i TV-serier anser hon har en mer direkt effekt som hon förklarar med 
Roomservice där Johnny och Mattias står och målar med den gråfärg som nästa dag tar helt slut i butikerna nästa 
dag. Därav menar hon att det blir en snabbare effekt än när näringslivet går med i en film som är ett längre 
fönster. Hon ser produktplacering i filmer som ett frö till något större där varumärken kan använda sig av 
kampanjer och associera till filmen både internt och externt till skillnad från TV-serier. De kan använda sig av 
förhandsvisningar, besöka inspelningsplatser eller lotta ut produkter som bilar eller biobiljetter. Produktplacering 
i film hade förut en livslängd som beräknades ligga på 36 månader som nu har kortats ner på grund av att DVD 
ofta ges ut snabbare än vad det gjorde för några år sedan. Westberg berättar att just DVD är ett väldigt stort 
fönster som har många tittare. På senare år menar hon att det blivit en tuffare bransch då många istället väljer att 
ladda ner filmer och serier från Internet då de vill se den snabbare. Det är också en gråzon att jobba med 
produktplacering där hon egentligen inte vet vad som är tillåtet säger Westberg. Därför jobbar dem mycket med 
biofilmer eftersom att det är tillåtet att produktplacera där även om de sedan kommer att visas på TV. I TV är det 
däremot inte tillåtet att produktplacera säger Westberg och det gäller även företag som är presentatörer av ett 
specifikt program att de inte får synas inuti programmet. Det smygs med produktplacering i TV-serier på ett 
annat sätt än vad det gör i film eftersom att företagen inte får nämna att de produktplacerar berättar hon. Vidare 
berättar hon att det är svårare att arbete med TV-serier än med filmer. TV-kanalerna sänder inte materialet för än 
det är helt finansierat. Hon säger att är mycket svårt att förutspå när kanalen kommer att sända och därför också 
svårt att rikta sig mot rätt målgrupp. Det är något Westberg inte kan ha kontroll över säger hon vilket kan 
påverka hennes kunder negativt. 
 
Det finns olika sorters paket ett företag kan köpa vid produktplacering. Westberg berättar att många kanske bara 
betalar just för den placeringen i filmen men hon framhäver också att de fortfarande har möjligheten att göra 
kampanjer tillsammans med filmen. Hon ger exempel på en sådan typ av produktplacering som yttrar sig genom 
ljud som är Yes diskmedel där sonen säger ” farsan du är ju drygare än Yes”. Det är enligt henne en smart och 
rolig grej som kommer att exponeras för många tittare då filmen gick på bio, släpptes på DVD och senare sändes 
på TV. Westberg diskuterar sedan kring vilka produkter som lämpar sig bäst för produktplacering i både film 
och i TV-serier. En klar produktkategori som hon anser passar väldigt bra in i TV-serier är teknikprylar som 
liksom är nu. Det är en av nackdelarna med att ha med till exempel en mobiltelefon i en film för då är den 
gammal när filmen går upp på bio säger hon. Produktplacering i film lämpar sig mer om du vet att du har ett 
långsiktigt varumärke och att produkterna kommer att finnas kvar som snus eller vad som helst menar hon. 
Westberg säger dock att de gärna vill ha in mobiltelefoner i filmer eftersom att för filmen skull spelar det ingen 
roll utan det är företagen det hänger på. Istället kan de mer använda sig av funktioner som att ta kort med 
mobilen eller använda den som GPS för att visa vad telefonen kan användas till. Westberg uttalar sig att: 
 

”Det är deras önskemål att kunna visa produktens egenskaper och funktioner men samtidigt också 
vad de står för” 
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Hon säger att de sitter tillsammans med företag och pratar om i vilket sammanhang de vill synas och vad de vill 
visa upp för kärnvärden. Det får exempelvis inte vara i ett negativt sammanhang menar hon. Hon berättar att hon 
mer gärna jobbar med operatörer då hon aldrig ringer till mobiltelefon tillverkarna på grund av att de redan är 
nerringda av erbjudanden om produktplacering. Operatörerna kan i sin tur ta med sig en tillverka som de kan 
göra kampanjer ihop med istället. Westberg säger att hon har varit i kontakt med ett bilföretag som säger sig vara 
väldigt snälla och menar att de gärna får krocka bilen för att visa på dess säkerhet i filmen.  Det är exempel på en 
bra produktplacering som är mer vågad och som sannolikt människor kommer ihåg lättare. Hon menar att i USA 
är de väldigt duktiga på att göra placeringar som känns roliga utan att de känns krystat på något sätt där en 
person bara ska dricka en viss läsk till exempel.  Hon säger att vi i Sverige inte ska vara rädda för att vara lite 
nytänkande vid placeringar. Westberg säger att i filmen Varannan vecka togs svängarna ut väldigt mycket 
genom att göra skruvade reklamfilmer inuti filmen med riktiga bolag. Det är ingen som tror att det är 
produktplacering utan frågar sig istället om de verkligen fick göra så med dem här varumärken. 
 
Hon menar att framtidsutsikterna för produktplacering mer och mer kommer att leda till att företag inte betalar 
någonting för själva placeringen utan istället går in och finansierar genom att betala kampanjer och events. Idag 
är det relativt dyrt att produktplacera i Sverige säger Westberg som också informerar om att priset är på mellan 
200 000 – 600 000 kr beroende på paket. Westberg tror att det kommer att bli vanligare att exempel vid ett 
företag endast köper rätten att kunna associeras med företaget för att sedan ge pengar till själva kampanjerna. 
Hon ger exempel på att ett klockföretag betalar 50 000 kr för produktplacering inom en film för att sedan 
spendera fem miljoner på kampanjer där de har rättigheter att använda sig av skådespelarna i sina reklamfilmer 
samt annonser. Hon kallar det för att de köper associationsrätten att använda sig av det här exempelvis både i TV 
och på Internet. Hon tror mer och mer att det kommer att gå över till att företagen måste se till helheten mer än 
vad de gör idag och nämner återigen att produktplacering är ett frö till något större och någon intern också ska 
orka jobba vidare med det. Finns inte orken eller kapitalet att göra det tycker Westberg att företaget skall 
spendera pengarna på något bättre istället. För att förstå vad som kan göras runtikring berättar hon om ett 
verkligt case från ett företag som heter NFB Transport som var fantastiska i sin kommunikation och sitt arbete 
med filmen. Deras syfte med produktplaceringen var att skapa ett medvetande att det finns och därför gjorde de 
om sin radioreklam där de uppmanade lyssnarna att gå in och tävla om biobiljetter till filmen sa hon. Företaget 
exponerades i filmen genom att placera in en flyttkartong med företagets logga på. Westberg anser dock att det 
bästa med produktplaceringen var marknadsföringsarbetet runtom filmen. Hon menar att filmen skall användas 
som ett verktyg för att skapa roliga kampanjer. Hon berättar att företag kan använda sig av filmen på massor av 
olika sätt i sin kommunikation bland annat genom tävlingar, rekryteringssyfte eller utlottning av statistroller. 
Däremot är det inte tillåtet för alla placeringar att använda sig av och ta hjälp av filmen i kampanjer etcetera. 
Hon berättar att i en film försöker hon placera in tvättmedel i en naturlig scen där produkten hade passat bra in, 
dock lyckades hon inte speciellt bra. Anledningen berättar hon var att producenten inte ville att de skulle göra 
kampanjer ihop med deras film för att han inte ville bli associerade med det varumärket. Westberg menar att:  
 

”Det måste rimma med kärnvärdet på filmen men också samtidigt kännas coolt med filmen”  
 

Producenterna påverkar därmed vilka varumärken som får och inte får göra kampanjer ihop med deras film. Hon 
säger att det inte är som att köpa en helsida i Dagens Nyheter utan måste hela tiden kolla upp varje enskilt fall 
och besluta vad som får göras. Marknadsföringsarbetet som sker kring filmerna är dock inget som förekommer i 
TV-serier då det är TV-kanalerna som köper rättigheterna.  Därmed har inget företag tillstånd att associera till 
den serien de produktplacerar i. Westberg säger att det då bara blir produktplacering och att det inte kan utnyttjas 
på andra sätt. Ett företag kan exempelvis inte använda sig av Idoldeltagarna för att visa upp en speciell 
vattenflaska. Prissättningen för produktplacering i en specifik film varierar beroende på vilket paket kunden vill 
ha. Westberg utgår från tre riktmärken där de tre paketen kostar 200 000 kr, 400 000 kr och 600 000 kr. I det 
första paketet berättar hon att de kanske får produktplaceringen, en förhandsvisning samt använda filmen i 
kampanjer. I det andra paketet ingår det att huvudpersonen i filmen skall använda produkten, de får mer 
förhandsvisningar etcetera. Den högsta nivån innefattar att företaget får med sina kärnvärden utöver allt annat 
säger hon. Ett exempel på det sista paketet som hon nämner är filmen Million Dollar Baby med Clint Eastwood. 
I filmen ifrågasätter Clint Eastwood städaren varför han använder det där dyra klorinet varpå städaren svarar 
okej det är det dyraste men det är det bästa och så luktar det inte klorin. Westberg förklarar att företaget här har 
fått med sina kärnvärden på ett väldigt smart sätt. Westberg förklarar att avtal med företag aldrig sker i sekunder 
alltså hur länge de skall exponeras i bild. Hon berättar om filmen Hamilton som än idag är omtalat inom 
branschen beroende på dess inplacerade Statoilkort som visas i bild tre sekunder i sträck. Hon menar istället att: 
 

”En produkt placering skall endast skymta förbi och ska kännas naturlig i sammanhanget” 
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Anledningen till varför det ibland kan bli fel i placeringen tror hon beror på att kommunikationen är för dålig 
mellan producenten och regissören. Westberg tycker därför att kommunikationen i leden måste bli bättre och att 
det är något de jobbar väldigt mycket med. Hon säger att hon alltid bjuder in regissören så personen får träffa de 
varumärkena den ska jobba med. Bolaget får här en möjlighet att presentera vilka dem är och vad dem står för 
vilket gör att båda parterna är med på banan på vad som gäller. 
 
Slutligen nämner Westberg ett förslag de har fått ifrån ett utländskt bolag som ville att de skulle ta in svenska 
varumärken i Desperate Housewives. LOKA som är presentatör av programmet hade Westberg gärna sätt inuti 
serien då det är som ett nästa steg inom produktplaceringen. Det är något som kommer att kosta men bolaget 
hade möjligheten att göra om dryckesscenen för olika länder där de tar en tagning för varje land. Produktionen 
kan på så sätt få in mer pengar för att öka kvaliteten på seriens innehåll. Tekniken ses av Westberg som något 
väldigt svårt och att det ligger lite i framkant men anser att det kan komma att utvecklas i framtiden och ta 
produktplaceringen ett steg längre. 
 
Eva Tetzell, Ställföreträdande direktör Granskningsnämnden  
Tid: 24:e april kl. 09:00 
Plats: Granskningsnämndens kontor 
 

”Granskningsnämnden är en statligmyndighet som kontrollerar att dem som sänder radio och TV 
följer de regler som finns för programverksamheten” 

 
Tetzell förklarar att de granskar endast svenska företag som lyder under gemensamma lagar för vad de får och 
inte får göra. Hon menar då främst SVT och TV4. Vidare menar hon att visa företag kan ha sändningstillstånd i 
Sverige och att de då omfattas av andra bestämmelser. Hon förtydligar att det finns en allmän missuppfattning 
om att produktplacering är förbjudet i svenska TV-kanaler. I granskningsnämndens värld är produktplaceringen 
en icke fråga påpekar Tetzell. Det som de fokuserar på är om det uppkommer en omotiverad fokusering på 
varumärken i TV-program. Om det finns någon avsikt eller inte bakom exponeringen bryr sig inte 
granskningsnämnden om utan hon säger: 
 

”Vi tittar bara på hur det ser ut i rutan, blir det för mycket?” 
 

Hon framhåller att de inte är av intresse att veta hur varumärket har hamnat i rutan det vill säga om någon 
faktiskt har betalat för det eller inte. Anser granskningsnämnden att det blir för mycket kan programmet fällas 
för att det då strider mot den bestämmelse i radio- och TV-lagen som förbjuder otillbörligt gynnande av 
kommersiella intressen. Produktplacering är inte speciellt intressant som företeelse eftersom att de inte behöver 
gräva sig ner i det om det har funnits någon avsikt bakom det.  
 

”EU vill tillåta produktplacering men med vissa restriktioner” 
 

Det är ett nytt lagförslag på gång säger Tetzell som skall tillåta produktplacering. Dock kommer det att existera 
vissa restriktioner bland annat att programmen blir tvungna att upplysa tittarna vilka varumärken som varit 
produktplacerade. Det är ungefär samma regler som gäller för sponsring eller finansiering säger hon. EU 
likställer produktplacering och sponsring men det får inte gå över gränsen med för mycket exponeringar. När 
lagen implementeras i Sverige har Tetzell ingen vetskap om utan det sitter en utredningsgrupp som jobbar med 
frågan. Om lagen leder till att det blir lättare eller svårare för produktplacering kan dock Tetzell inte uttala sig 
om. Lagen i dagsläget säger: 
 

”Program som inte är reklam ska inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen” 
 

Lagen är i allmänhet mycket strängare än i övriga Europa och det är en av anledningarna till varför många TV-
kanaler etablerat sig utomlands till exempel Kanal 5 och TV3 framför hon. I Sverige sker granskning oftast då 
anmälningar kommer in men ibland tar de själva initiativ men personalen är begränsad. Publiken är otroligt på 
hugget vad det gäller varumärkesexponering i TV och där sker mycket anmälningar. Det kan vara allt från 
logotyper på kläder till produkter i inspelningsmiljöer säger hon. När produktionsbolaget själva råder över 
inspelningen är de ytterst ansvariga för vad som visas i bild säger Tetzell och då är det också strängare att 
exponering av varumärken inte sker på ett framträdande sätt. Däremot när producenter är ute och filmar i 
verkligheten går det inte att undvika att det finns en del varumärken i miljön. Hon berättar att fotbolls sändningar 
är ett undantag för att där är informationsintresset väldigt högt. Om det förekommer en intervju med någon av 
spelarna då gäller det att inga varumärken exponeras poängterar Tetzell. Muntligt är det dock svårt att fälla 
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programföretaget om det är direktsändning och personen skulle yttra sig om ett varumärke. Däremot får det inte 
ske i vanliga program säger Tetzell utan då får produktionen klippa bort det i så fall. Det är strängare regler vid 
sponsring säger hon för då kan inte sponsorns produkter exponeras inuti programmet. 
 
Tetzell berättar om det finns ett stort informationsintresse så är det tillåtet att göra program kring det. Ett 
exempel är om Volvo lanserat en ny modell då får självklart nyheterna göra ett inslag om det. Det gäller dock 
inte program då det går att utforma programmet efter en ny produkt säger Tetzell eftersom att det inte finns något 
nyhetsvärde i exponeringen. Hon framhäver att det nyligen fällt en svensk serie där en bil exponerades ifrån alla 
vinklar och dess funktioner som då inte är tillåtet.  Så länge det finns redaktionella skäl till exponeringen så är 
det ingen fara säger hon men om det går så långt som att en person har en tröja på sig så finns det inte något 
redaktionella själ i det. Tetzell berättar att de kan sätta stopp för utländska program men där sanslösa inslag av 
exponering förekommer. Hon exemplifierar Oprah och Dr Phil där det delat ut sina favoritsaker till publiken. I 
programmen lämnas också alla information ut kring dessa varumärken, det är dock bara problematiskt om det 
gäller internationella varumärken säger Tetzell. TV-kanalerna har dock invändningar emot det eftersom att de 
inte kan stå till ansvars för vad som visas i inköpta program. I frågan uttalar hon sig att granskningsnämnden: 
 

”…kan inte ställa lika stora krav på en inköpt produktion” 
 

I framtiden tror Tetzell att det kommer att se annorlunda ut ur marknadsföringsaspekt. Hon menar på att den 
traditionella marknadsföringen är något gammalt vid det här laget. Varumärken försöker hela tiden hitta andra 
sätt att marknadsföra sig på men frågan är om lagstiftaren hänger med i den utveckling som sker. Det kommer 
nya alternativ som till exempel splitscreen berättar Tetzell som menas att reklam kan visas samtidigt som 
programmet sänds. Det här gäller då främst sportsändningar påpekar hon. 

 
Marianne Hjelm, Marianne Hjelm Produktion AB 
Tidpunkt: 25:e april kl. 10:00 
Plats: Marianne Hjelms konferensrum 
 
Hjelm började 1993 med produktplacering och en av dem första produktplaceringen var Hästens Sängar på TV4. 
Hjelm fortsatte att arbeta med produktplacering genom programmet Jeopardy. Det var då främst vinsterna som 
exponerades för tittarna. Sedan jobbade hon i sju år på TV4 med alla nöjesprogram och jobbade med att 
integrera produkter i programmen. Hon har även varit projekt/ produktionsledare för vädervinjetterna på TV4. 
Hon fortsätter med att berätta att hon även producerat många billboards ”programmet sponsras av”, som sänds 
innan och efter programmen på TV4.  
 

"Placeringen ska lyfta fram programmet, produkten och sponsorn. De ska höja varandra och ge 
ett mervärde, detta var vad sponsring handlade om från första början" 

 
Hon exemplifierar efter det, nationalencyklopedin som varit en sponsor av Jeopardy. Hon säger att Jeopardy har 
nytta av nationalencyklopedin och nationalencyklopedin har nytta av Jeopardy. De höjer således mervärdet tack 
vare att de passar varandra på ett bra sätt. Numera kan Billys Panpizza förekomma i Jeopardy vilket är tråkigt för 
att det ger inga synergieffekter.  
 
Marknaden går mer och mer åt programming och det blir mindre produktplaceringar . TV-kanalerna betalar 
ibland ingenting för att producera program och därav har programming vuxit på marknaden. MH har jobbat med 
de flesta av de stora kanalerna men jobbar hon nu under ett företag som bestämmer själva vad som kommer i 
programmet för att bolaget äger den rättigheten. Då kan de bestämma själva vad som kommer vara med i det 
slutgiltiga programmet och på det sättet kunna hålla sina löften om exponering till sina kunder. Det kan då kallas 
programming eller produktplacering. Hon säger att programmingen är ibland sponsringen för att kunna göra 
programserien och produktplacering används mer för att täcka kostnader ifall det skulle behövas. Kan inte 
kunden betala ett helt program så kan de använda sig av att ta in flera varumärken genom produktplacering för 
att kunna producera programmet.  
 
Hjelms kunder som består av företag och varumärken som har olika budget och därför kanske de inte kan 
finansiera ett helt program, då tar hon in flera varumärken i det programmet och skapar en lösning så att de 
passar dem, och så att programmet blir finansierat.  
 
Hon anser att det lätt kan bli för mycket produktplacering i TV och film, det blir kletigt menar hon. Ofta kan fyra 
till fem produkter vara lagom i ett program. Synligheten av finansiären skärs ner för att inte det ska bli för 
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uppenbart för TV- tittarna. Det är en ytterligare anledning till att hon nu jobbar med programming som riktar sig 
till mindre och kommersiella kanaler.  
 
Hon anser att en det effektivaste sättet att göra en produktplacering är att filma det dokumentärt. Hon 
exemplifierar med att mat och vin program som gör ett inslag om en viss druva och som då visar om historiken 
bakom vinet, produktionen osv. Då kan ingen fälla en för produktplacering för då blir det ett informationsvärde 
för tittaren och det sker på ett naturligt sätt. Hon menar att produktplacering och programming är absolut 
effektivast ifall det görs realistiska inslag, som kanske ett inslag om ett glasbruk och då kan de visa deras glas 
och varumärken för att sedan vidare i programserien använda produkter från det glasbruket.  
 

"Jag tror inte att bara för att man ser en skål i ett TV-program så går man ut och köper den, det 
är därför viktigt att bygga en hel plattform" 

 
Hon berättar att hon ringer varumärken och erbjuder dem att vara med ifall de passar in i programmet. Hon gör 
en bedömning ifall det kommer att bli en positiv effekt. Hon måste veta vad varumärkena har för målgrupper för 
att sedan kunna locka dem att vara med i ett lämpligt program som riktar sig till samma segment.  
 
Nackdelen för varumärken att produktplacera och finansiera är att de inte vet ifall programserien kommer att bli 
populär eller inte. Det kan därför vara ett svårt beslut för företagen. Hon säger att det självklart kan ge negativa 
effekter ifall placeringen inte blir bra. Det kan vara svårt att nå ut till rätt målgrupp ifall programmet inte läggs 
på rätt tider när deras målgrupp tittar på TV. Det är en mycket betydande del som endast kanalen råder över. 
 
Hjelm tror att programming och produktplacering kommer att öka . Det är fortsatt mer lättillgängligt med 
traditionell reklam emellan programmen och företagen vet mer exakt vad de får ut vilket gör att den inte kommer 
att försvinna. Programming fortsätter hon kommer att öka av den anledningen att kanalerna inte alltid betalar för 
programmen utan de vill ha egen finansierade program.  
 

"Det är oftast så att TV har en trovärdighet" 
 
Hon menar på att tittare har en hög trovärdighet för TV. Många ser exempelvis en skål på som används i ett TV-
program, då tänker de att den skålen måste ju vara den bästa eftersom de har valt att ha med den i TV. Ett 
exempel på det är om Ernst har med en produkt i sitt program och använder den. En bra produktplacering kan 
därför vara en placering som inte tittare lägger märke till som en placering. 
 
Hon säger att ifall man vänder på resonemanget, att en produkt som är superhet, och superbra behöver inte 
produktplaceras. Dessa produkter når sin målgrupp ändå.  Det gäller att hitta en 90 procentig produkt som 
behöver lyftas med hjälp av produktplacering eller programming.  
 
Kändisars inverkan är självklart förstärkande för produktplaceringar i ett program. Men Hjelm tror att främst TV 
som marknadskanal är det starkaste för att förmedla trovärdighet till tittaren. Hon håller med om att en folklig 
kändis kan höja värdet till tittaren och kan förstärka produktplaceringens effekt.  
 
Produktplacering är otroligt stort i USA Hjelm exemplifierar med Idol som är en av de största programserierna 
med produktplacering och programming, där är det Ford och Coca Cola bland annat som finansierat. I USA kan 
du skapa en programserie om enbart ett varumärke de betalar allt. Där är vi inte på långa vägar och hon vet inte 
om vi kommer att nå dit. Vi svenskar vill inte känna oss så köpta. Råttatouille är exempel på en film säger hon 
som bara är reklam. Det är Santa Marias logga som används i filmens logga, det gillar hon personligen inte men 
hon erkänner att hon själv gick på tricket först.  
 
Hon anser att det kan vara lätt att bygga upp en image för ett varumärke men det kostar lite, både tid och pengar. 
Det kan vara svårt att mäta hur positiv en produktplacering blev. Hon berättar att ett varumärke som kommer till 
henne sällan tycker att de har fått tillräckligt med tid i programmet. Men en tre minuters exponering i TV är 
otroligt mycket vilket inte alla företagen inser. Hon menar även på att effekterna av produktplaceringen eller 
programmingen är svår att mäta vilket är en nackdel gentemot traditionell marknadsföring. 
 
Hon säger som avslutningsvis att om inte samma typ av produktplacering kostar ungefär lika hos olika 
produktionsbolag och produktplacerare kommer varumärken och företag att tappa förtroende för branschen. 
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Andreas Göthe, Ballparkmedia AB 
Tid: 23:e april kl. 10:00  
Plats: Espressohouse Stureplan 
 
Vi inledde intervjun med att först fråga om hans bakgrund och kunskap inom branschen. Han berättar att han inte 
jobbar kvar på produktionsbolaget Zodiac utan nu har han skapat ett eget bolag vid namn Ballparkmedia. Han 
berättar att från början jobbade han inom data men han kände att det inte var hans melodi utan han började 
istället läsa reklam. Han berättar att han senare efter studier jobbade på TV-bolaget Nordic som bland annat gjort 
program som Showtime. Efter det arbetade han med att sälja TV-reklam på Sky Channel. Han var även med och 
tog fram ICA in store television som var en In house TV-kanal som visades i ICA butiker runt om i Sverige. Han 
fortsätter tala om att han därefter blev rekryterad av SF där han blev kvar i åtta år. Där hade han ansvar för allt 
det kommersiella med film såsom bioreklam, events, action marketing dvs. allt som inte är själva filmen. Sedan 
började han sälja filmrättigheter till andra marknader som exempelvis Astrid Lindgren och Ingmar Bergman 
filmer samt Adam och eva internationellt. När han var på film och TV mässor kom han i kontakt mer och mer 
med TV-kanaler i USA och det ledde till att han började intressera sig för TV. Han berättar att fyra gånger om 
året så säljs film och TV-program. Då såg han något som kallas AFP (annonsörsfinansierade program), 
programming eller ibland kallat finansierade program. 
 

”I England och i USA är AFP ett medieval för företag och varumärken medan i Sverige skjuts det 
lite från höften, när de svenska TV producenterna behöver finansiering” 

 
Med det menar Göthe att finansiering används ibland när det behövs och utan någon direkt plan i Sverige men 
utvecklingen går framåt. Han berättar att processen för att skapa en programidé som exempelvis en TV-serie går 
till genom en process som innebär att en försäljningschef, marknadschef och en inköpschef sitter och diskuterar 
kring programmet eller TV-serien. De diskuterar frågor som ifall människor kommer se på det, vilka som ska se 
på det, när de ska se på det, ifall det finns synergimöjligheter i marknadsföringsarbetet samt vilka varumärken 
eller företag kan tänka sig att finansiera i serien. Är de överens och alla tror på idén om TV-serien blir den 
förhoppningsvis av och kommer att produceras. 
 
Efter han jobbat klart på SF blev han anställd på de stora produktionsbolagen Jarowski och Mastiff för att sedan 
bli VD för underkoncernen Zodiak. Zodiac som då enbart sysslade med AFP. De formade och byggde idéer och 
program som deras kunder ville finansiera. Han berättar att första finansierade programmet Drickbart. Syftet 
med den serien var enligt honom att kommunicera upp öl, ner vin som blivit lite för fint och inte tillräckligt 
folkligt, samt sprit måttliga mängder. Med det förtydligar han att mycket av det som visas på TV då enbart 
visade fina viner och vinprovningar. Nu hade de finansiärer som ville förbättra ölets status vilket ledde fram till 
programserien. Finansierat till 80 procent med fyra olika partners som bestod av varumärken som det byggdes 
anekdoter kring i programseriens delavsnitt. 
 
Nu jobbar han på Ballparkmedia men fortfarande ibland med produktionsbolaget Zodiac. Numera koncentrerar 
han sig på att bygga och forma programidéer sedan går det till bolag och ser om de kan sälja dessa idéer. Han 
menar att företag eller föreningar har som främsta mål med att finansiera en idé som ska bli en programserie ofta 
är att ändra ett beteende hos tittarna. Han exemplifierar med Sverige campar som finansieras av olika föreningar 
som har med husvagnindustrin och campingindustrin att göra. De vill följaktligen genom det öka intresset för 
camping hos det svenska folket. 
 
Han förklarar vidare om på fenomenet programming eller AFP ibland även kallat finansiering. Han säger att 
företaget InBetween snackar mer traditionell produktplacering. Han anser att den traditionella produkt-
placeringen är mer vanlig i film än i dagens TV-serier. Han menar att den traditionella produktplaceringen 
innebär att sälja ett utrymme till ett varumärke i för att det ska visas på TV. 
 

”Ren produktplacering är bara att varumärken hyr ett utrymme” 
 
Göthe började intressera sig för AFP eftersom det var mer för framtiden och enligt honom lättare att ta betalt och 
tjäna pengar. I TV sammanhang har AFP utvecklats till det nya sättet att produktplacera genom att varumärken 
finansierar hela serier eller programidéer. Göthe anser att finansiering är mer kapital men mindre volym och 
produktplacering är mindre kapital och men mer volym. 
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”Det är lika mycket jobb för mig att få Coca Cola att sponsra 50 000 kronor för en 
produktplacering i en serie som att dra in en miljon på idé genom finansiering” 

 
Stridpiloterna är en klockren AFP eller programming enligt honom. Gripen och försvarsmakten finansierade för 
att få mer intresse och få mera vanliga människor att vilja bli stridpiloter. Just nu är 72 hour race det senaste han 
gjort. Serien går ut på att vanliga människor söker till programmet för att testa sin idé eller sin uppfinning. Vi får 
sedan följa hur dessa människor jobbar för att få sin uppfinning registrerad och genomförd. Programmet har 
medfört nya uppfinningar och produkter till marknaden. Han berättar att 69 uppfinningar framtogs och 27 av 
dessa ville marknaden ha och 11 har hittills sålts och kommer att finnas i svenska butiker inom kort. 
Finansiärerna för programserien bestod av Almi, Innovationsbyrån och Inova. Det blir en marknadsförings-
aktivitet för dem och det är därför de finansierar programserien. Syftet att nå ut till tittaren var att få människor 
att våga satsa på sina idéer då många aldrig våga genomföra eller satsa på dem. Han berättar att han nu varit nere 
i Cannes och försökt sälja formatet och att 11 länder är intresserade att köpa idén för att kunna sända sina 
versioner av programmet.  
 
Han svarar att han tror att det kan gå att bygga film genom finansiering men att det ofta är svårt för att där är det 
ett slags drama. Det bygger ofta på en bok eller berättelse och därför är det svårt att få en film att kunna vara helt 
finansierad. Han menar att i film är det oftast lättare att integrera ett varumärke än att få den finansierad av ett 
varumärke eller organisation. Men han tror absolut att det kan komma helt finansierade filmer där hela storyn är 
finansierad på ett smart sätt. Han tillägger också att bara för att en film, TV-serie eller TV-program är finansierat 
betyder inte att det är bra. 
 
När vi fortsätter med att leda in honom på målgrupper så talar han om att han ser trender att yngre människor har 
svårare att sätta sig framför TV:n då annat lockar i mediabruset. Han betonar att mobilen som marknadsförings-
kanal är det viktigaste för att nå den yngre publiken idag. Han klargör att ett problem är att människorna som 
oftast utvecklar TV-serier och programidéer är en liten klick människor i Stockholm och därför görs det en del 
missar. Han påpekar att många program riktar sig mot denna Stockholmkrets men i själva verket är dessa 
människor i storstan de som kollar minst på TV. 

 
”Det är inte rätt i alla lägen att utveckla programserier som riktar sig till folk i stortstan, även om 

det självklart måste ske det också” 
 
Han säger att de mest framgångsrika programserierna är de som lockar den breda ”bingolottopubliken” som han 
kallar det. Publiken menar han är bred och vissa serier går hem ute i landet där den stora publiken befinner sig. 
Han tror att ”bingolottopubliken” kan vara det segment som tittar mest på TV. Bonde söker fru drar han som ett 
exempel på en serie som aldrig han kommit på om inte exempelvis lantmännen ringt till honom och sagt att de 
ville finansiera ett program för att öka intresset för bönder och jordbruket, då kanske han kommit på den idén. 
 

”Det totala mediabruset är en stor nackdel för att nå ut till människor i storstan” 
 

Han menar att det alltid finns något annat att göra och TV konkurrerar med gym, teater, bio, restauranger och 
sportaktiviteter etc. Det enorma utbudet gör det svårare att nå fram. Han anser det vara lättare att nå fram i TV 
hemma hos familj på landet en lördagskväll där inte så mycket annat konkurrerar med deras uppmärksamhet. 
Därför anser han att mindre program bör utvecklas för storstan och fler för mindre städer. Men självklart måste 
det finnas TV för båda av dessa stora segment. Han exemplifierar att Idol är ett av undantagen som människor 
tittar på runt om i hela landet ungefär lika mycket, både i storstad och i mindre städer. 
 
Han anser att många lägger för stort fokus på målgrupper. Han anser att det är enorm skillnad på en 50 åring 
nuförtiden än en 50 åring för 20 år sedan. Han anser att det är bättre att segmentera efter livsstilar än att fokusera 
på åldern. En 50 åring idag hänger med mycket mer i utvecklingen och känner sig oftast mycket yngre i sinnet 
mot förr. Deras nya system de segmenterar efter struntar i ålder och består istället av sociodemografiska profiler. 
De olika profilerna är: Disco Dolly, Sportige Stefan, Kulturella Karin, Mainstream Micke. Alla har en egen 
kombination av dessa olika profiler. En person kan exempelvis ha 70 procent Sportige Stefan och 20 procent 
Mainstream Micke och procent Kulturella Karin.  
 

”En person som är 20 år kan ha samma kombination av profilerna som en person som är 50 år” 
 

Det som har betydelse är vad personen gillar och har för intressen. Det har även betydelse i vilket period i livet 
personer befinner sig betonar han. En persons kombination av profiler kan således ändras när denne skaffar 
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familj och barn. Sen kan människor gå tillbaka till sin gamla kombination när de sedan är äldre och barnen vuxit 
upp och personen kanske skiljt sig. Han säger också att vi idag skaffar barn mycket senare än förr vilket är en 
annan betydande trend. 
 
Vidare i intervjun kommer vi in på segmentering och vad han har för tankar kring det. Han exemplifierar med 
TV-serie som han varit med och gjort. Serien placerades på en tid som inte överensstämde med deras segment 
som de riktat sig till. Serien riktade sig till en yngre publik ungefär 18 till 34 år, den placerades på lördagar 
klockan 21:00 vilket blev ett stort misslyckande. Det var få tittare som såg serien eftersom segmentet oftast hade 
annat för sig en lördagskväll. Många yngre går ut på krogen på lördagar och umgås med vänner. Därför spelade 
det ingen roll att serien fick bra kritik av dem som såg den när ingen var hemma. Därför är det viktigt att 
identifiera sin målgrupp och vilka mönster målgruppen har, vilka tidpunkter på dygnet som målgruppen ser på 
TV.  
 

”Under ett samarbete med producenten för Alias sade han att programserien Hombres hade 
samma budget som ett enda program för Lost” 

  
Han menar med det att pengarna avgör mycket hur hög kvalitén på serien blir. Men samtidigt måste storyn eller 
programidén vara riktigt bra för det ska bli framgångsrik med den mer begränsade budgeten. Han jobbar på det 
sättet att beroende på vilken serie eller program han jobbar med så väljer han vilken TV-kanal han anser passar 
för att nå fram till rätt målgrupp. Han exemplifierar med att ifall han jobbar med en serie för unga tjejer kanske 
TV3 är målet. Är serien Sverige campar kanske det är mer lämpligt med TV4 + för att seriens målgrupp ser mer 
på den kanalen.  Han väljer vart serien skall ”pitchas”, alltså till vilken kanal han försöker sälja serien. 
Fortsättningsvis säger han Kanal 5 är mera manligt och men också mycket ungdomligt. TV6 anser han vara 
manligt och även den för den lite yngre publiken. TV4 tycker han både är väldigt bred men har samtidigt en 
nischad inriktning medan TV4+ har en mera familjär inriktning. 
 
Han svarar att han arbetar på det sätt att han sitter och spånar idéer med bolag som exempelvis Volvo eller Vin o 
Sprit. När de har en idé som bolagen tycker är intressant att finansiera bestämmer de vilken 
marknadsföringskanal idén är lämpligast för. Det kan vara antingen mobilen, webben eller TV. Oftast säger han 
att företaget förespråkar att inkludera alla tre marknadskanaler i idén. 

 
”TV blir som en marknadsföringsbärare för de andra marknadsföringskanalerna” 

 
Efter det bestäms vilken kanal som de ska försöka att sälja in idén. Han kommer in på ett problem med TV och 
det är att alla företag och varumärken vill synas på de stora kanalerna men det finns bara ett visst begränsat 
utrymme. Sedan måste självklart kanalen tycka om idén och serien för att vilja sända den. Det hjälper inte att 
programmet eller serien är finansierad om inte kanalen gillar idén så kommer inte programserien att sändas.  
 
I en finansiering så är det oftast maximalt tre parter. Det funkar inte att genomföra med för många olika 
intressen. Det som produceras menar han också är färskvara men det tar ett tag att producera idén. Därför måste 
de tänka steget före när de gör program och serier för att följa trender. Han menar att mobilen och webben där 
har en stark fördel tack vare att de är snabbt föränderliga. Han exemplifierar att han gör en programserie på de 
premisser som är moderna vid tillfället och när serien sedan visas kanske trender eller andra faktorer i omvärlden 
har förändrats. Det leda till att serien inte alls är aktuell eller lockande för tittare. Han kommer in på en annan 
stor nackdel med TV som marknadsföringskanal är att det kostar otroligt mycket pengar. Det är väldigt mycket 
personal och mycket dyr teknik och utrustning. Det är något han menar ger otroligt höga fasta kostnader för att 
sända och producera TV oavsett i vilken kanal. 
 
Han säger att oftast är det pengarna som avgör hur framgångsrikt ett program, serie eller film blir men undantag 
finns alltid. Men då måste oftast idén vara väldigt bra. En väldigt lyckad extremt billig produktion anser han vara 
Blair Witch Project som enbart kostade omkring 300 000 dollar att producera vilket i sammanhanget är mycket 
lite. Men det har funnits många liknande produktioner som inte har fungerat alls. 
 
Han har även varit med och tagit fram ett filmrecensionsprogram Rankme. Det kommer ni förmodligen att se på 
inom en snar framtid menar han. Programmet recenserar även spel, musik och TV. Det innebär att helt vanliga 
människor testar produkten. Åldern på personerna har ingen betydelse utan de består av fem olika personer med 
olika kombinationer av sociodemografiska faktorer. De får se en film ett program eller serie sedan sätts dem i ett 
rum tillsammans. En moderator driver diskussionen framåt och alla får tycka vad de vill. Sen går de där ifrån och 
sedan klipps ljudet ihop och personerna animeras. Eftersom de animeras visar de också fysiskt i programmet hur 
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illa det tyckte om filmen genom att en rollfigur som tyckte filmen var oduglig exempelvis skjuter sig själv i 
huvudet. Detta gör de för att få en mer ungdomlig och frän attityd av recensionsprogram som bygger på riktiga 
människors åsikter, men personerna är animerade. Detta program är ett finansierat program av spelbolag, 
musikbolag eller filmbolag etcetera. 
  
Han svarar att skillnaden mellan produktplacering och finansiering är att det mer går ut på att ändra beteende hos 
tittaren, att få människor att intressera sig för det som tas upp i programserien. Han säger att varumärkena som är 
med och finansierar i vissa fall använder sig av att det i början och i sluten av programmet sägs att och visas att 
programmet sponsras av Volvo. Ett annat exempel på hur varumärket exponerar sig är att de får mycket PR ifall 
programmet blir uppskattat och de kan använda programmet i sin marknadsföring i andra kanaler och andra 
marknadsföringsaktiviteter. Varumärkena som finansierar programserier kan också ofta visa sina produkter i 
programmen som han exemplifierar med Stridpiloterna som finansierades av bland annat Gripen. Genom att 
planen var Gripen visas deras varumärke i rätt sammanhang. 

 
”Om det inte finns en unikitet med varumärket behöver inte varumärket visas utan då räcker det 

att visa produkten för att höja intresset för produkten” 
 
Han menar med genom uttalandet att ett varumärke kan bli mer efterfrågat och öka sin försäljning om 
produktkategorin marknadsförs och produktplaceras mer. Plotplacement är ett annat fenomen han tar upp och det 
går ut på att en serie använder sig av att varje delprogram är finansierat av ett nytt varumärke. 

 
”Plotplacement, det är där produktplacering och finansiering börjar beröra varandra” 

 
Varumärket köper ett program i en serie istället för hela serien. Han anser att det kan vara en bra lösning i 
exempelvis inredningsprogram men han förespråkar att hela serier ska vara finansierat av samma varumärke. Här 
är mellantinget mellan produktplacering och finansiering och det är här de börjar beröra varandra enligt honom. 
Han anser att plotplacement kan vara den nya formen av produktplacering och han tror att fler och fler företag 
går emot att använda sig av det istället. Infotainment är en annan typ av serier som blivit mycket framgångsrika 
och populära inom TV. Han förklarar att det kan vara exempelvis program som lyxfällan eller 
inredningsprogram. Människor får små tips och sedan kanske de intresserar sig för en viss produkt som visas och 
går in på hemsidan för att kolla vart de kan köpa en sådan. Det är alltså en blandning mellan information och 
underhållning dessa program använder sig av. 
 
Han förklarar för oss att det finns många olika sätt för de finansierande företagen att använda sig av att de 
finansierat en TV-serie eller ett delprogram i en serie. Han exemplifierar med att i Sverige campar kan en 
camping använda sig av reklam som integrerar Sverige campar. 
 

”Är de med och finansiera har de rätt att använda varumärket Sverige campar i deras övriga 
marknadsföringsaktiviteter” 

 
Han tar fram en tidning för oss och visar en TV-tablå. Han berättar och stryker under olika serier som går på TV 
och hur de jobbar och vad som utmärker dem. Han berättar om att Extreme house makeover som är en serie från 
USA finansierades av varumärket Sear. Tack vare deras finansiering av serien har de stärkt sitt varumärke 
otroligt mycket. Idag finansierar de inte serien till hundra procent men de får fortfarande ökningar av försäljning 
så fort programmen visas. Idag står företagen på kö för att få vara med och finansiera i sådan otroligt populär 
serie som Extreme House Makeover. 
 
Den allra första finansieringen i Sverige var Roomservice, där målarmästarförbundet gick in och finansierade 
serien för att öka intresset hos ungdomar att måla om hemma. Serien kom för 14 år sedan men de gjorde 
finansieringen helt omedvetet till skillnad från idag. Han fortsätter med att kommentera nästa serie han ser ur 
tablån som är Top Model. Där använder de sig troligtvis av mera vanlig produktplacering, mycket fokus på 
klädmärken mm. Han tror att de populära dramaserierna från USA använder sig av väldigt mycket 
produktplaceringar. De kan ta väldigt mycket betalt för dessa då serierna når ut till väldigt många. Sex and the 
city säger han är kända för sina finurliga och genomtänkta produktplaceringar. Han fortsätter med att 
kommentera att matlagningsprogram ofta har mycket produktplacering och en annan serie Rent hus har även 
dem mycket produktplacering genom deras städprylar som används i programmet etcetera. 
 
Han tar upp att han anser att produktplacering mer är till för att hålla nere en produktionskostnad för TV-
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producenten, skillnaden med AFP är att formen är till för att tjäna pengar på finansieringen. Finansieringen 
paketeras att produktionsbolaget, eller i hans fall idékreatören, går plus genom att skapa TV-serien. 
 

”Det är inte är lyckat att finansiera en programidé med företag till hundra procent” 
 

Göthe menar att det beror på att kanalen som köper in programserien helst ska vara med och finansiera, annars 
finns risken att kanalen lägger programmet på mycket konstiga tider eller missköter serien på annat sätt då de 
inte har något ekonomiskt intresse i serien. Han tar en finansiering som inte blivit lyckad, och fått missnöjda 
kunder. Han nämner en sådan programserie som blev en flopp. Programmet visade sig ha få tittare vilket 
medförde att kanalen började ändra sändningstiden och till slut hade serien inga tittare alls berättar Göthe. 
Företaget som hade finansierat programmet var tokiga över hur kanalen behandlat det eftersom det var 
annansören som stod för hela produktionskostnaden. 
 

”Grundsyftet med all produktplacering är att stärka sitt varumärke” 
 

Han berättar att det är viktigt för varumärket att ha associeringsrätt till serien annars kan de inte annonsera i 
tidningar om att de är med i programmet. Han talar också om att produktplacering har blivit mer rumsren och 
proffsig mot för ett antal år sen. Finansiering ligger på 200 miljoner per år, stigande för varje år. 
 
Han fortsätter titta i tablån och berättar att Frusna män söker kärlek är finansierat av kommunerna männen i 
serien är bor i. När det gäller AFP säljs formatet av programidén till andra länder ifall det blir lyckat. Det enda 
svenska formaten som sålts är få bland annat Körslaget. Många tror att Robinson är svenskt men det är irländskt 
från början. De sålde sedan formatet vidare till andra länder. Fångarna på fortet var ett franskt format tillägger 
han. Jeopardy är ett av de mest framgångsrika modellerna i någonsin anser han. Det sänds på tider då många 
människor tittar på TV. Serien har dragit in otroligt mycket pengar och det bara rullar på för varje avsnitt menar 
Göthe. 
 
Produktplacering och AFP har en annan nackdel gentemot annan reklam och det är att det kan vara svårt att 
motivera för att varumärken vet sällan exakt vad de får. Ofta sätts priset på placeringen helt enkelt efter 
kostnaderna att producera och inte vad varumärket får för fördelar av placeringen. Han avslutar med att säga att 
det var bra för honom att ge en intervju, för att påminna sig själv om varför han jobbar med det här och vad han 
har för åsikter om saker och ting. 
 
Micael Dahlén, Associate Professor, Handelshögskolan Stockholm 
Tid: 24:e april kl. 14:00 
Plats: Handelshögskolan, Micael Dahléns kontor 
 
Dahlén arbetar som professor i marknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm. Där är han speciellt fokuserad 
på olika former av marknadskommunikation och har därigenom naturligt gjort olika studier inom området 
produktplacering. 
 
I enlighet med Dahlén växer produktplacering enormt mycket på marknaden idag och det utvecklas mycket, 
framförallt i USA. Han säger att 40 procent av all kostnad av filmproduktion i USA täcks av produktplacering 
samt att 75 procent av all primetime-TV innehåller produktplacering. Inom Sverige fastställer han 
procentandelen till 25-30 procent men han tror också att det finns ett stort mörkertal där producenterna inte vill 
visa att de delvis finansierat programmet genom produktplacering.  
 

”Det har skett en väldigt tydlig mognad på marknaden och nuförtiden finns det till och med 
speciella agenter och byråer som enbart mäklar produktplacering” 

 
Citatet beskriver hur Dahlén anser utvecklingen har förändrats inom produktplaceringen under de senaste åren. 
Han anser också att inom produktionen har produktionsbolagen blivit betydligt mer aktiva och söker nu efter 
produkter som passar in i handlingen innan de sätter igång med själva filmandet. Vidare beskriver han också att 
produktplaceringen blivit betydligt mer kvalificerad och är numera inriktad på att passa in i handlingen och 
dialogen som förs inom serien. 
 

”Förr om åren tog man de eventuella varumärken man kan få ihop för att sedan kasta in dem i 
olika bisarra sammanhang” 
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Han tar upp den svenska filmen Dykaren som exempel där olika produkter bara är inkastade och syns hela tiden 
tillsammans med skådespelare som Stefan Sauk och Isabella Scorupco. Där var exempelvis Puma och Nokia 
klumpigt inlagt vilket förstörde handlingen. 
 

”Nu för tiden finns det möjlighet för Eva Longoria att dricka LOKA när Desperate Housewives 
sänds i Sverige” 

 
Med citatet menar Dahlén att tekniken har kommit mycket långt i utvecklingen och att det numera ges möjlighet 
för produktplaceringen att delas in regionalt beroende på i vilken del av världen som programmet sänds. Det är 
då producenterna av programmen som licensierar och säljer dem vidare till olika regionerna som anses lämpliga 
att samarbeta med.  Det ger utrymme för varumärket att kunna synas i mer exklusiva sammanhang vilket skapar 
mer värde för kunden. 
 

”Produktplacering är ett alternativ att samla in pengar till serien för att på så sätt kunna 
förbättra kvalitén” 

 
Dahlén anser att ökad konkurrens inom produktionssidan och att det numera finns globalt utbud samtidigt som 
målgruppen i princip är av densamma storlek hjälper produktplacering till att få in pengar för företagen och de 
kan på så sätt förbättra showens kvalitet.  
 

”Bra produktplacering är produktplacering där varumärken passar in, höjer kvalitén samt 
upplevelsen utav filmen” 

 
Dahlén har utfört studier som analyserar att produktplacering skapar en större grad av autenticitet, att det är på 
riktigt. Det innebär att tittaren ser människorna i sammanhanget och det sänder ut en bild på hur verkligheten är. 
Placering där varumärken passar in utan att fördärva kvaliteten är effektiv uttrycker Dahlén.  
 
Vid yttrande av kändiskoppling benämner Dahlén det psykologiska begreppet parasociala relationer. Det innebär 
hur många människor som utvecklar en låtsatsrelation med filmroller, kändisar och karaktärer i såpor och 
liknande. Han har bland annat forskat om TV-serien vänner som var ett stort fenomen i USA samt Europa med 
Chandler m.m. Joey. Därigenom kom han fram till att den inställning som tittaren har till kändisen påverkar hur 
han/hon uppfattar de produkter som konsumeras av karaktären. Dahlén ger exempel som om Rachel går på 
”Parrey Bar” då måste det vara något för mig också eftersom jag gillar henne, är som henne och vill vara kompis 
med henne.  
 
Dahlén menar att produktplacering inriktar sig på karaktärerna som finns i handlingen och inte bara på själva 
programmet. Han anser också att genom att använda sig av gästskådespelare kan producenten kunna använda 
mera produkter och mer produkter kan introduceras inom showen som kännetecknas med dessa och förstärker 
handlingen. Den bästa formen produktplacering i enlighet med Dahlén är central och driver handlingen framåt. 
På så sätt görs varumärket som en nyckelaspekt i handlingen genom att producenten behöver den här produkten 
för att komma framåt i handlingen.  
 

”Vi vet att ni vet att det här är en produktplacering, låt oss göra något kul av det här” 
 
En annan form av produktplacering som Dahlén föredrar är den som funktionerar som en glimt i ögat, alltså 
uppenbar reklam där producenten lyfter fram humorn till tittaren. Han benämner Seinfeld som exempel det är 
uppenbart att Kramer gör reklam för Fruitopias tuggummin i en episod. Kramer håller i asken upprepade gånger 
under episoden och utropar it’s fruity, it’s fruity. Det är något som går igenom som ett skämt fyra till fem gånger 
i samma episod där humorn i det hela lyfts fram. På så sätt blir de en produktplacering där det är meningen att 
konsumenten ska vara medveten om och tittaren tycker bara att det är en del i handlingen och irriterar sig inte på 
den.  
 
Han anser inte att vissa kanaler lämpar sig för produktplacering för att nå sin målgrupp. Han menar att det rent 
generellt handlar om som med all liknandemarknadskommunikation att det finns en målgrupp intresserad av 
produkt och det är situationen i programmet som den passar i och så. Varumärket ska nå den målgrupp som är 
intresserad av produkterna. Han ser dock Sveriges situation som lite svårare att nå ut med anledning av den 
kommersiella situationen. SVT:s kanaler ses som reklamfria av tittarna och det kan därför vara större problem att 
få produkten att nå fram till kunden i det sammanhanget. Tittaren anser att alla kommersiella syften räknas som 
ren reklam och blir därmed negativt inställd.  

 



111 

 

Dahlén anser inte att produktplacering lämpar sig åt en speciell målgrupp. Han har som åsikt att tittaren 
identifierar sig med karaktärer i serien/filmen inom alla åldersgrupper. Känslan att bli uppsugen i atmosfären 
benämner han som begreppet flow och berättar vidare en grundförutsättning för produktplacering är att tittaren 
känner att den är på plats.  Han anser dock att den yngre målgruppen som har vuxit upp med reklam är medveten 
att det finns inkluderad i programmen. De ställer därmed mer personliga krav på kommersiella budskap och 
anser att om det ska vara med och synas i programmen ställs det då vill jag få något mer av det här. Återigen 
benämns Seinfeld som exempel där de som vi utvecklat tidigare gör en stor grej av produktplaceringen som alla 
kan skratta åt.  
 

”Den fundamentala skillnaden är att äldre människor inte är lika kommersiellt reklamliberala och 
inte har vuxit upp med att reklam är en naturlig del till det som vi konsumerar” 

 
Baserat på ovanstående uttalande anser Dahlén således att till en mer ålderstigen målgrupp behagas den mer 
klassiska varianten produktplaceringen. Anledningen är att det där inte flaggas och trumpetas att det är en 
produktplacering utan det tar upp en mindre del av programmet. Exemplifiering på sammanhang där klassisk 
produktplacering funktionerar inom är tävlings- och spelprogram där vinster och resor lottas ut. Även kläder som 
deltagare och programledare använder och håller i och som bara finns där berörs på ett mer naturligt sätt i 
programmet. När Dahlén ger exempel på varumärken som lämpar sig speciellt för produktplacering benämner 
han Coca Cola samt olika bilmärken eftersom de är lätta att väva in i handlingen på ett realistiskt sätt. Tjänster 
som pensionsförsäkringar anser han det kan vara svårare för producenten att hitta en koppling till och det blir 
därmed svårare att involvera dem i handlingen på ett trovärdigt sätt. 
 
I enlighet med Dahlén utvecklas produktplaceringen inom två olika faser. Den första går ut på att placera 
produkten i olika sammanhang. Den andra går istället ut på att skapa ett intresse för varumärket genom 
produktplacering för att senare utveckla det inom andra sammanhang. Med det menar han att eftersom 
produktplacering berörs av en stor budget och det finns mängder av varumärken och produkter som syns. 
Därmed behövs också en budget vid sidan av för att kunna sticka ut i mängden.  
 
För att förmedla varumärkets själ anser Dahlén att det finns ett stort behov av karaktärer. Han nämner det 
psykologiska begreppet vikarieinlärning, närmare bestämt att tittaren uppfattar samma känslor som karaktären 
och den blir då som en vikarie för att jag skulle göra det själv. Vid analysering av en person som tittar på när 
någon slår sig tolkar Dahlén att de reagerar som om de vore de själva som slår sig. Karaktärerna behöver säga att 
de är sexiga och roliga, att se någon annan att uppleva varumärket är ett bra sätt att klargöra själen. Att se en 
människa göra något gör att vi upplever samma känslor, illustration att se någon annan uppleva sidan av 
varumärket. 
 
Dahlén anser att det är tacksamt att inkludera tjänster som produktplacering eftersom det i övrig traditionell 
marknadsföring kan vara svårt att kommunicera och förkroppsliga. Han anser att det kan bli en stark känsla till 
varumärket när de går in i handlingen i en speciell situation. Programming benämner Dahlén i sammanhanget att 
bygger en hel TV-serie kring ett varumärke. Han namnger Airline, ett Engelskt exempel där hela handlingen 
utspelas på ett flygbolag. På så sätt menar han att det skapar en helt annan känsla för tittaren än den vanliga 
traditionella produktplaceringen.  
 
Tidigare nämndes begreppet parasociala relationer vid inflytande på tittarens beteende. Dahlén utvecklar att det 
tacksamma med TV är att tittaren ofta ser på den tillsammans med andra vilket leder till påverkande av varandra. 
Placering av olika reklam inom och utanför program skapar ett underlag för dialog och det är tacksamt för 
företagen att tittarna pratar om deras varumärke. Dahlén uttalar sig i fenomenet att: 
 

”Tittarna pratar om TV-reklam och produktplacering, varför placerar de produkten där? Går du 
på det? Använder hon det där?” 

 
I bemärkelse av brand image påstår Dahlén att en själ för varumärket kan skapas om tittaren ser någonting 
tillräckligt ofta. De kopplar ihop produkten med det sammanhanget. Dahlén tar upp ett exempel att när en klocka 
ringer när en hund ska ha mat tar det en tid innan den vänjer sig. När den väl har vant sig då är den beredd att få 
mat hela tiden när klockan ringer. Med den exemplifieringen åsyftar Dahlén att vid återkommande händelser 
som är naturliga i sammanhanget kan bli svårt att skilja dem åt från verkligheten. 
 
Som det stod skrivet i början har tekniken gjort det möjligt att i efterhand ta in svenska varumärken som LOKA i 
en stor amerikansk TV-serie. Bara det faktumet att ett så pass litet företag som LOKA finns med i Desperate 
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Housewives kan det därigenom höja varumärket i sig. Därigenom skapas enligt Dahlén en aura och tittaren 
tänker:  
 

”Kan det varumärket synas i det här världsomfattande spännande, glamorösa sammanhanget, då 
måste det vara något speciellt” 

 
När Dahlén lyfter fram produktplaceringar som han anses haft framgång nämner han större antalet av de drycker 
och godissorter som kan lokaliseras i Seinfeld, som under den tiden hade en enorm acceptans av den 
amerikanska marknaden. 
 

”Titta Chandler använder det här varumärket gång på gång och du som tyckte att den produkten 
var tråkig” 

 
Företagets image kan i enlighet med Dahlén förändras genom produktplacering. Genom att sätta in produkten i 
olika nya situationer och sammanhang kan ge starkare bevis hur tittaren ska använda sig av den. Om en tittare 
ser en av dem omtyckt karaktär kan de förändra sin åsyn om produkten. I så fall om du sammankopplar dig med 
Chandler använder du kanske dig av liknande produkter han gör i TV-serien. Produktplaceringen kan också 
fungera som en statushöjare där företagen vill visa att de har råd att synas, att det är ett mäktigt varumärke.  
 
I enlighet med Dahlén finns det alltid en risk med att ha med kändisar inom sin marknadsföring. Som exempel 
tar han upp Pepsi som han anser har fått extra publicitet tack vare val av kändisar inom deras reklamkampanjer. 
 

”De anlitade Madonna strax innan hon gjorde låten Like a Prayer vilket föranledde till dramaskri 
från katolikerna, Britney Spears som inblandats i diverse skandaler samt Micael Jackson som 

utsattes för pedofilianklagelser” 
 
Han anser att människor gör kopplingen med personerna hur de uppfattas i serien och förknippar dem på samma 
sätt även i andra sammanhang som det inte är tänkt. Om Chandler beter sig korkat i TV-serien kan tittare få 
uppfattningen att det är sådana människor som använder sig av varumärket, att de alltid beter sig just på det här 
sättet. Det hade jag inte tänkt mig! Även händelser som sker utanför serien kan påverka varumärket negativt som 
respektive karaktär kommer i kontakt med. Dahlén anser att produktplacering närmast kan ses som ett 
komplement till traditionell marknadsföring snarare än konkurrent. Det handlar inte om att byta ut det gamla mot 
det nya utan företagen är mer ute efter att synas i alla kanalerna för att kunna nå målgruppen i olika 
sammanhang. 
 
Hur produktplacering generellt sett kommer att se ut i framtiden är att den blir mer o mer sofistikerad. 
Producenten kommer redan från början av produktionen att beröra varumärket i handlingen. Varumärket 
kommer att tas in och anpassas vilket säkerställer att det kommer att bidra mer till handlingens dialog samt att 
det kommer att knytas samman mer och mer med andra insatser som företaget gör. 
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BILAGA 3: The elaboration likelihood model of persuasion 
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(The elaboration likelihood model of persuasion, Solomon 2006 sid. 196) 
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