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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera produktplacering som kommunikationsverktyg genom 

att förklara och undersöka vilka karaktäristiska drag som kan hänföras till fenomenet, samt 

vilka möjligheter och begränsningar dessa kan ha för ett varumärke. Vidare vill vi undersöka 

närheten till andra verktyg i kommunikationsmixen, samt vilka möjligheter det finns till 

integration dem emellan. Avslutningsvis är vår ambition att undersöka vilken utveckling som 

kan skönjas avseende produktplacering. 

I närhet till syftet har vi valt att arbeta med forskningsfrågan; 

 Vilken funktion och inflytande har produktplacering som kommunikationsverktyg i 

processen att kommunicera ett varumärke?  

Metod 

I denna uppsats har vi valt att göra en kvalitativ studie, vilken kommit att anta en abduktiv 

karaktär. Metodvalet föll sig naturligt då ambitionen med uppsatsen varit att komma nära vårt 

problemområde och gå på djupet snarare än på bredden. Vår empiriska studie bygger på sex 

personliga intervjuer och en telefonintervju med personer som alla har en stark anknytning till 

vårt valda ämnesområde produktplacering.  

Slutsatser 

Vi har genom analys och slutsatsarbete identifierat att produktplacering som 

kommunikationsverktyg på många sätt skiljer sig från övrig marknadskommunikation, vilket i 



hög grad kan kopplas till dess icke-kommersiella karaktär. Vi har även funnit att trovärdighet 

är ett begrepp nära sammankopplat med produktplacering, samt möjligheten att skapa 

associationer gentemot ett varumärke. Tydligt framträdande är att produktplacering inte kan 

verka som en egen komponent i kommunikationsmixen, utan att det krävs en integration med 

övriga verktyg. Under studiens gång har vi dessutom kunnat urskilja en teknologisk 

utveckling samt en förändring hos olika medier, vilken vi anser ligger till grund för 

produktplaceringens framfart.   

Nyckelord: Produktplacering, varumärke, kommunikation, kommunikationsverktyg, 

integration, cross-promotion 

  



ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze product placement as a communication tool by 

clarifying and examine the characteristic features that can be attributed to the phenomenon, as 

well as the opportunities and constraints they may have on a brand. Further, we will examine 

the proximity to other tools in the communication mix, and the possibilities for integration 

between them. Finally, our aim is to investigate the development that can be discerned 

regarding product placement. 

To fulfill our purpose we have targeted one question which is; 

 What function and influence does product placement as a communication tool have in 

the process of communicating a brand? 

For this study we have used a qualitative approach in which we have conducted six personal 

interviews and one interview by phone with people in the product placement industry. We 

have chosen this qualitative method to gain a deeper understanding and a complete picture of 

the topic we studied. In the final chapter we present our conclusions of the study. Through 

analysis and conclusion work, we have identified that product placement as a communication 

tool in many ways differs from other marketing communications, which is largely linked to its 

non-commercial nature. We have also found that credibility is a concept closely related to 

product placement, and the ability to create associations towards a brand. Noticeable, is that 

product placement cannot operate as a separate component of the communications mix, 

without the need for integration with other tools. Moreover, through the study we have been 

able to identify technological developments and a change in the media, which we believe is 

the basis for product placement rampage and increased demand. 

Keywords: Product placement, brand, communication, communication tools, integration, 

cross-promotion 
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1. INLEDNING 

___________________________________________________________________________ 

 

Det inledande kapitlet ger en introduktion till uppsatsens forskningsområde genom att 

presentera och diskutera marknadskommunikation och produktplaceringens förändrade 

betydelse. Vår ambition är att skapa grundläggande förståelse kring de berörda områdena 

som avhandlas i uppsatsen. Ämnet vi valt att studera presenteras och formuleras i form av en 

forskningsfråga, varefter en redogörelse för uppsatsens syfte presenteras. Avslutningsvis lyfts 

förklaringar och avgränsningar för studien fram.  

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Dagligen exponeras vi konsumenter av hundratals, eller till och med tusentals, kommersiella 

budskap. Dessa kan enligt Rossiter och Bellman (2005) uttryckas i olika former såsom 

annonsering i dagstidningar, säljfrämjande åtgärder, reklam i tv och publicitet. Pickton och 

Broderick (2001) framhåller att dessa endast är några av många kommunikationsverktyg vilka 

företag kan använda för att kommunicera och upprätthålla kontakten med sin målgrupp via. 

De olika verktyg som används för att nå ut med budskapet inkluderas enligt författarna i 

kommunikationsmixen. Enligt Brassington och Pettitt (2006) består kommunikationsmixen av 

säljfrämjande åtgärder, personlig försäljning, direktmarknadsföring, reklam och PR (public 

relations). 

Ett verktyg som Brassington och Pettitt (2006) inte specifikt utmärker i kommunikations-

mixen, men som enligt Hackley och Tiwsakul (2006) och Gupta et al. (2000) blir allt 

vanligare, är produktplacering. Hammarskiöld & Co (2012) klargör att produktplacering i 

allmänhet innebär att varumärken, varor eller tjänster i marknadsföringssyfte placeras i olika 

sammanhang för exponering i tv-sändningar eller annan media. Produktplacering innebär 

emellertid inte enligt Lehu (2007) endast placering av produkter, utan även exponering av 

varumärken eller företagsnamn. Denna typ av exponering har enligt Balasubramanian (1994) 

förekommit inom filmbranschen långt innan begreppet produktplacering myntades.  Likaså 

framhåller även Galician (2004) samt Hackley et al. (2008) att strategin kring att placera 

varumärkta produkter inte är ett nytt fenomen som cirkulerar på marknaden.  
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Produktplaceringens historia sträcker sig enligt Bhatnagar et al. (2004) tillbaka till 1920-talet, 

då den tog sin början i USA. Enligt Segrave (2004) skedde detta då filmindustrins framfart 

öppnade upp ögonen hos företag för möjligheten att integrera reklamknep på film. Galician 

(2004) framhåller att det under 40- och 50-talet till största del var tobaksindustrin som stod 

för användandet av produktplacering, samt att denna tid även präglades av televisionens 

framfart som det nya massmediet. Författaren förklarar att det var filmstjärnorna själva som 

fick marknadsföra produkterna med tydliga instruktioner från regissören att exempelvis röka 

graciöst, inte nervöst puffandes, för att skapa rätt bild av tobaksvarumärket. Lehu (2007) 

framhäver att det dröjde fram till 70-talet innan produktplacering slog igenom på riktigt och 

fick en allt tydligare inriktning. Under denna tid menar författaren att företag började betala 

filmmakarna ansenliga belopp för att få placera sina varumärken i olika filmer.  

 

Peter Carnello, vd på Inbetween Entertainment, betonar att produktplaceringsbranschen i 

USA omsätter miljardbelopp men att statistiken över hur mycket som satsas på 

produktplacering i Sverige varje år är bristfällig. Dock uppskattar han att det årligen handlar 

om mellan 500 miljoner och 700 miljoner (aftonbladet, 2012). Den första augusti 2010 trädde 

den nya radio- och tv-lagen i kraft, där det för första gången i svensk rätt reglerades kring 

begreppet produktplacering (se bilaga 2).  Vidare har produktplacering blivit en allt mer 

integrerad del av svensk tv, inte endast i importerade amerikanska serier och filmer, utan även 

i inhemska produktioner (dn.se, 2012). Tidningen Resumé (2012) nämner att det ofta är James 

Bond-filmerna som förknippas med produktplacering, vilket exemplifieras nedan; 

 

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

pratade i Sony Ericssontelefon bakom Persolsolglasögon, tittade på sin Omega Seamaster-

klocka under Brionikostymen, hånglade med Bondbruden Halle Berry som var sminkad i 

Revlon, sippade Finlandia och checkade in sin Samsoniteväska på British Airways.” 

(Resumé, 16 november 2006) 

Innehållet och meningen med produktplacering i film och tv, skiljer sig enligt Galician (2004) 

jämfört med övrig marknadskommunikation. Marknadsföring generellt är enligt författaren 

ofta designad för att fånga mottagarens uppmärksamhet tillräckligt mycket för att kunna bryta 

berättarsammanhanget. Vidare beskriver Lehu (2007) att detta syftar till att mottagaren ska 

veta att ett kommersiellt meddelande är riktat till dem. Produktplacering däremot, sägs enligt 

Galician (2004) vara mer effektivt desto mindre den inkräktar i handlingen. Författaren 
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beskriver att den ideala placeringen inte drar till sig uppmärksamhet, utan visas anspråkslöst i 

handlingen. 

1.2 Problemdiskussion 

Det ställs enligt Rossiter och Bellman (2005) ständiga krav på marknadsförare att finna nya 

vägar att kommunicera med marknaden på, då marknadskommunikation utvecklas 

kontinuerligt i snabb takt. I närhet till detta framhåller Rosengren och Sjödin (2011) att det 

finns en efterfrågan gällande förnyelse på den svenska marknaden, vilket syftar till att hitta 

nya sätt att kommunicera. Enligt Dahlén et al. (2010) innehar de olika verktygen i 

kommunikationsmixen varierande förmågor, attribut och karaktäristiska drag. Pickton och 

Broderick (2001) inkluderar PR, reklam, säljfrämjande åtgärder och personlig försäljning i sin 

version av kommunikationsmixen. Vidare framhåller författarna svårigheten att dra tydliga 

gränser mellan de olika verktygen, då de ofta vävs samman med varandra. Smith (1993), i 

samstämmighet med Pickton och Broderick (2001), menar att det bör ske en integration 

mellan de olika verktygen i mixen för att förstärka och skapa ett kostnadseffektivt budskap till 

marknaden.  

Russel och Belch (2005) lyfter fram produktplacering som en allt mer populär komponent 

inom integrerad marknadsföring, vilket skapat intresse hos oss att undersöka produktplacering 

som kommunikationsverktyg. Rossiter och Bellman (2005) framhåller att användandet av 

produktplacering i film och tv-program blir allt vanligare, då uppmärksamheten gentemot 

traditionell tv-reklam inte längre kan garanteras. Vidare menar författarna att digitala 

alternativ möjliggör för tittaren att spola förbi reklamen, vilket gör att effekten av den 

minskar. Likaså framhåller Rosengren och Sjödin (2011) att utbudet av reklam i svenska 

medier nästintill har fördubblats under de senaste två decennierna, vilket enligt författarna har 

bidragit till en ökad reklamskepticism. I närhet till detta lyfter Gupta et al. (2000) fram att 

motviljan till reklam uppmuntrar till att utforska alternativa och mer otraditionella 

tillvägagångssätt för att nå ut med sitt budskap. Vidare framhåller Sinclair (2012) att det 

återfinns tvivel angående den traditionella marknadsföringens förmåga att nå den utvalda 

målgruppen, och lyfter i samband med detta fram produktplacering som ett intressant 

alternativ att nå ut på marknaden och skapa varumärkeskännedom.  

Ries och Ries (2002), i samstämmighet med Rosengren och Sjödin (2011), menar att 

produktplacering är ett kommunikationsverktyg som ökar på grund av att traditionell 

marknadskommunikation i viss mån har förlorat sin trovärdighet och kan undvikas av 
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mottagaren. Till skillnad från andra kommunikationsverktyg, framhäver Lehu (2007) att 

produktplacering integreras i handlingen i en film eller i ett tv-program, vilket gör att 

mottagaren inte kan undgå budskapet på samma sätt. Därav finner vi det intressant att 

undersöka vilka egenskaper produktplacering som kommunikationsverktyg innehar. Vidare 

har det enligt Galician (2004) visat sig att toleransen för produktplacering är tämligen stor, så 

länge inte placeringen stör helhetsupplevelsen. Hardy (2010) framhåller att produktplacering 

sker i ett naturligt sammanhang, där budskapet inte uppfattas som reklam. Dock påvisar 

Jobber och Fahy (2009) att då användandet av produktplacering ökar, återfinns en risk att 

denna form av marknadskommunikation uppmärksammas av mottagarna i allt större 

utsträckning. Vidare lyfter Cebrzynski (2006) fram att ett av skälen till ökningen av 

produktplacering är att den smidigt integreras i en film- eller tv-produktion och därmed blir en 

väsentlig del i berättarsammanhanget. Enligt Russel och Belch (2005) har det länge 

diskuterats vilka marknadsföringskanaler som har störst inverkan på en konsument, samt vilka 

effekter som skapas av en lyckad marknadsförings-kampanj.  

Tidigare forskning har enligt Galician (2004) påvisat att produktplacering är ett effektivt 

kommunikationsverktyg som har förmågan att skapa varumärkeskännedom, igenkännande 

och forma attityder gentemot ett varumärke. I nära koppling är det enligt Dahlén et al. (2010) 

genom associationer som konsumenter knyter band till olika varumärken och skapar 

kännedom. Likaså menar Aaker (2008) att god varumärkeskännedom kan bidra till en mängd 

konkurrensfördelar. För att lyckas skapa en slagkraftig position på marknaden belyser 

författaren vikten av att bygga de rätta associationerna gentemot varumärket. Trots att 

produktplacering enligt Russel och Belch (2005) har möjlighet att verka effektivt inom 

marknadsföringen och agera som en egen plattform, påvisar författarna att effekterna av 

produktplacering ökar via planerade och kombinerade åtgärder med andra verktyg i 

kommunikationsmixen. Även Hardy (2010) för en diskussion kring att en integration av olika 

marknadsföringsmetoder är något som ökar och utvecklas i samband med de möjligheter och 

krav som mediebyråer möter på den ständigt förändrade marknaden. Enligt Lehu (2007) 

utgörs produktplaceringsmarknaden av tre olika intressenter; klienten, mellanhanden och 

produktionsbolaget. Fortsättningsvis framhäver Russel och Belch (2005) att utbytet i 

relationen mellan de olika intressenterna präglas av makt, tillförlitlighet och åtagande.  

Produktplaceringens historia sträcker sig enligt Bhatnagar et al. (2004), vilket tidigare 

nämnts, ända tillbaka till 1920-talet, då den tog sin början i USA.  Vidare framhåller Lehu 

(2007) att produktplacering inom filmindustrin i USA idag i viss mån kan ses som mättad, det 
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vill säga att produktplacering har kommit att bli överanvänt och för tydligt. Dock påvisar 

författaren att denna form av exponering sprider sig allt mer och ökar i Europa. Detta har 

bidragit till att vi  bland annat vill undersöka hur dess framfart och utveckling kan komma att 

se ut för produktplacering i Sverige. Enligt Shrum (2010), i samstämmighet med Hudson och 

Hudson (2006), har det skett en förflyttning från att endast placera produkter i filmer och tv-

serier till att det blir allt vanligare att väva in produktplacering i underhållningskontexter. 

Vidare menar författarna att detta skapar en starkare emotionell koppling till mottagaren. 

Galician (2004) framhåller att produktplacering även blir allt viktigare från film- och tv-

skaparnas perspektiv för att skapa trovärdighet åt handlingen, då vi i verklighetens vardag 

ständigt exponeras av många olika varumärken.  

1.3 Problemformulering  

Vi kan se att det idag blir allt viktigare för företag att finna nya vägar att kommunicera med 

marknaden, då det ifrågasätts i vilket utsträckning traditionella reklambudskap når 

mottagaren. Vidare är det av största vikt att företag lyckas i arbetet med att skapa god 

varumärkeskännedom för att bli slagkraftiga på marknaden, där det är av stor vikt att ständigt 

ha trovärdighet i åtanke för att inte skada ett varumärke och dess image. Vi finner det 

intressant att produktplacering skiljer sig från övrig marknadskommunikation, då det 

integreras i ett sammanhang som i hög mån inte kan undvikas av mottagaren. Trots att 

produktplacering har en lång historia i USA, har det inte uppmärksammats i lika stor 

utsträckning i Sverige. Vilket framgått av diskussionen är produktplacering en del av 

marknadskommunikation, där det även förespråkas en integration av andra verktyg för att 

produktplacering ska kunna verka effektivt. Dessa resonemang har utmynnat i nedanstående 

forskningsfråga;  

 Vilken funktion och inflytande har produktplacering som kommunikationsverktyg i 

processen att kommunicera ett varumärke? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera produktplacering som kommunikationsverktyg genom 

att förklara och undersöka vilka karaktäristiska drag som kan hänföras till fenomenet, samt 

vilka möjligheter och begränsningar dessa kan ha för ett varumärke. Vidare vill vi undersöka 

närheten till andra verktyg i kommunikationsmixen, samt vilka möjligheter det finns till 

integration dem emellan. Avslutningsvis är vår ambition att undersöka vilken utveckling som 

kan skönjas avseende produktplacering. 
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1.5 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till produktplacering inom konsumentsektorn, samt till tv- och 

filmproduktioner. Vi har valt att avstå från produktplacering i andra medier, så som tv-spel, 

litteratur, musikvideor etcetera.   
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2. METOD 

___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel avser vi att beskriva och motivera det tillvägsgångssätt vi valt att använda i 

denna uppsats. Kapitlet presenterar metodval, forskningsansats, informationssamling av 

primär- och sekundärdata samt en diskussion gällande undersökningens kvalitet där 

begreppen validitet och reliabilitet berörs. Avslutningsvis redogörs den kunskapsprocess som 

uppsatsen inneburit samt vårt kritiska ställningstagande till de metodval som föregåtts. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Olsson och Sörensen (2011) belyser två olika perspektiv på hur en forskare kan välja att 

åskådliggöra ett forskningsproblem genom, nämligen kvantitativt eller kvalitativt. Den 

kvantitativa forskningen framhåller författarna karaktäriseras av att vara objektiv, 

hypotesprövande och statistisk medan den kvalitativa forskningen karaktäriseras av en närhet 

till undersökningsproblemet och mjuka värden såsom tolkning och analys. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar att, till skillnad från den kvantitativa metoden som utgår från 

forskarens dimensioner, utgår den kvalitativa metoden från att förstå och tolka ett fenomen. I 

närhet beskriver Repstad (2007) den kvantitativa metoden som sifferbaserad med statistiska 

samband, och den kvalitativa metoden som flexibel och går på djupet istället för på bredden. 

Den kvalitativa ansatsen är enligt Denscombe (1998) ett samlingsnamn inom den samhälleliga 

forskningen, där valet av perspektiv faller på forskaren och vad denne önskar veta. Då vi har 

till syfte att klargöra och skapa oss en djupare förståelse för hur produktplacering kan verka 

som kommunikationsverktyg, har vår inriktning antagit den kvalitativa metoden.  

Den kvalitativa forskningens djupgående karaktär skapar enligt Repstad (2007) ett nära 

förhållande till forskaren och miljön denne verkar i. I enighet med författaren, anser vi att 

denna undersökningsmetod varit fördelaktig för vår studie då det skapats en närhet mellan oss 

som forskare och de utvalda respondenterna i samband med de personliga intervjuerna. Även 

Holme och Solvang (2010) betonar vikten av den personliga kontakten mellan forskaren och 

de utvalda intervjupersonerna som en förutsättning för den kvalitativa ansatsen. Ett annat 

begrepp som är centralt inom den kvalitativa forskningen är flexibilitet, vilket betonas av både 

Repstad (2007) samt Bryman och Bell (2010). Flexibilitet är något som även Holme och 

Solvang (2010) menar präglar kvalitativa studier då denna undersökningsmetod kräver 

ändringar av upplägget under undersökningens gång. Denna flexibilitet menar författarna ger  



8 
 

möjlighet att i efterhand anpassa den teoretiska referensramen för att öka uppsatsens dynamik. 

Den kvalitativa forskningen karaktäriseras enligt Bryman och Bell (2010) även av ett mindre 

strukturerat angreppssätt. Detta tillsammans med flexibilitet har vi skapat genom att inte 

använda standardiserade intervjufrågor, utan en intervjuguide (se bilaga 1). På så vis har 

intervjuerna haft möjligheten att röra sig i olika riktningar och därmed beröra olika aspekter 

inom det valda forskningsområdet.  

2.2 Forskningsansats 

Patel och Davidsson (2011) anger att det finns tre olika sätt för forskaren att relatera teori och 

empiri och tar i samband med detta upp begreppen; deduktion, induktion och abduktion. 

Forskningen i denna uppsats har antagit en abduktiv ansats, vilken Gummesson (2000) 

preciserar som en användbar kombination av deduktion och induktion. Vi har därmed under 

processens gång förflyttat oss mellan teori och empiri vilket har inneburit att de två delarna 

har skapats och formats samtidigt.  

Den deduktiva ansatsen kan enligt Holme och Solvang (2010) ses som bevisandets väg och 

innehar en hög grad av formalisering. Vidare förklarar Bryman och Bell (2010) att den 

deduktiva ansatsen präglas av att forskaren utgår från teori och därifrån härleder en eller flera 

hypoteser. Därefter sker insamling av empiriskt material för att granska hypotesernas 

överensstämmelse, varav de antingen förkastas eller bekräftas. Den induktiva metoden 

framhåller Bryman och Bell (2010) innebär att forskaren utgår från observationer i 

omgivningen, det vill säga empirin, som därefter leder fram till teori. Patel och Davidsson 

(2011) menar att en forskare som arbetar induktivt följer upptäckandets väg, då forskaren utan 

att först ha förankrat undersökningen i en vedertagen teori, studerar forskningsobjektet och 

utifrån den insamlande empirin sedan formulerar en teori. Bryman och Bell (2010) framhåller 

att den induktiva forskningen i vissa fall kan innehålla deduktiva inslag, vilket gör den 

iterativ. Begreppet iterativ inbegriper enligt författarna att forskaren går fram och tillbaka 

mellan teori och empiri och utökar den teoretiska referensramen. Vidare framhåller Holme 

och Solvang (2010) den abduktiva forskningen vilken kan ses som en gyllene medelväg där 

teori utvecklas parallellt med insamlingen av empirisk information. 

Efter utforskandet av det valda forskningsområdet, vände vi oss inledningsvis till teorin för att 

skapa oss en djupare förståelse av produktplacering. Vi har uppfattat att uppsatsen efter de 

genomförda intervjuerna har påverkats av den abduktiva ansatsen, med inslag av deduktion då 

vi inte kunnat hålla bort den kunskap vi redan innehar. Genom den abduktiva ansatsen menar 
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Holme och Solvang (2010) att forskaren låter det empiriska materialet utvecklas stegvis 

samtidigt som den teoretiska referensramen revideras och anpassas efter det studerade 

området. Under intervjuerna framkom nya intressanta aspekter kring produktplacering, vilket 

skapade ett behov att gå tillbaka och delvis revidera vår teoretiska struktur för att på så vis få 

den att överrensstämma med den empiriska informationen. Efter den empiriska insamlingen 

har vi förändrat vår forskningsfråga för att den på ett bättre sätt skulle överrensstämma med 

uppsatsens syfte, teori och empiri. Den abduktiva karaktären har möjliggjort att vi kunnat röra 

oss mellan teori och empiri som vi har funnit relevant för uppsatsens syfte. Därmed anser vi 

oss ha kunnat skapa en korrekt och djupgående undersökning kring ämnet produktplacering 

samt ett samspel mellan teori och empiri.  

2.3 Informationssamling 

Vid genomförandet av kvalitativa studier, finns det enligt Merriam (2009) tre olika sätt att 

samla in information genom. Forskaren kan enligt författaren studera dokument, genomföra 

observationer eller utföra intervjuer. Dessa särskiljer hon genom att dokument karaktäriseras 

som en sekundärkälla och observationer och intervjuer som primärkällor. I uppsatsen har vi 

använt både primär- och sekundärkällor som grund för informationssamlingen.  

2.3.1 Primärkällor 

Repstad (2007) benämner primärkällor som den första kända versionen av en källa forskaren 

har tillgång till, vilket kan liknas vid Denscombes (2009) resonemang kring att primärkällor 

är information som inte är färgad eller påverkad av andra teorier. Bryman och Bell (2010) 

klarlägger tre olika tillvägagångssätt för insamlandet av data inom den kvalitativa metoden; 

deltagande observationer, kvalitativa intervjuer samt fokusgrupper. Insamlandet av primärdata 

till uppsatsen har genomförts med semi-strukturerade kvalitativa intervjuer.  

Enligt Bryman och Bell (2010) utgör intervjuer det mest använda tillvägagångssättet för 

informationsinsamling inom den kvalitativa forskningen. Den kvalitativa intervjumetoden 

karaktäriseras enligt Trost (2010) av en låg grad av standardisering och struktur där forskaren 

formulerar sig efter den intervjuades språkstil och där följdfrågor har möjlighet att formuleras 

beroende på tidigare svar. Patel och Davidson (2011) beskriver att strukturering syftar till det 

tolknings- och svarsutrymme som lämnas till intervjupersonen, medan standardisering avser 

hur stort ansvar som lämnas till forskaren beträffande frågornas utformning och ordningsföljd. 

Denna avsaknad av struktur och standardisering kan även styrkas i enighet med Bryman och 

Bell (2010), Repstad (2007) samt Holme och Solvang (2010). Författarna åsyftar att denna 
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typ av struktur ger utrymme för en flexibel intervjuform som bidrar till detaljerade och 

uttömmande svar.  

Uppsatsen har utgått från vad Bryman och Bell (2010) benämner som semi-strukturerade 

intervjuer, där forskaren använder en på förhand utformad intervjuguide strukturerad efter 

teman och rubriker som öppnar upp för följdfrågor. Det är enligt författarna av stor vikt att 

intervjuerna inrymmer flexibilitet och diskussion för att inte hindra flödet av idéer och 

synsätt. Vid utformandet av en intervjuguide finns det grundläggande anvisningar att följa, 

där även ett begripligt språk är av stor vikt för att undvika att ställa ledande frågor. Detta 

angreppssätt har även öppnat upp för möjligheten att beröra aspekter vi på förhand inte haft i 

åtanke för att därmed ge en så heltäckande bild av produktplacering som möjligt. Vår  

ambition till att skapa en öppen struktur har skapat en flexibilitet gällande frågor, följdfrågor 

samt respondenternas svar.  

Enligt Repstad (2007) är det viktigt att genomföra ett strategiskt urval av intervjupersoner, då 

forskaren ska välja att intervjua personer som denne anser kan ge relevant och viktig 

information. Vi har valt att endast intervjua personer med en tydlig koppling till vårt valda 

forskningsområde, vilket har resulterat i sex personliga intervjuer och en telefonintervju med 

mediebyråer, produktionsbolag, tv-kanal samt varumärke. Vi valde att avgränsa oss till 

personer kunniga inom vårt valda ämnesområde för att i största möjliga mån säkerställa 

relevans och trovärdighet vid empiriinsamlingen. Nedan följer en presentation av uppsatsens 

intervjupersoner: 

 Mattias Carlström, tv-strateg på mediebyrån Carat och Emma Öhlin, tv-adviser med fokus 

på produktplacering på Carat.  

 Bengt Dahlström, informationschef för Toyota och Lexus. Har arbetat med produktplacering 

för båda företagen sedan 1984. 

 Magnus Ericsson, försäljningschef på mediebyrån CA Billqvist och Maritha Billqvist, VD 

och grundare av CA Billqvist AB.  

 Nicke Johansson, informationschef på produktionsbolaget Meter television. 

 Jeanette Johansson, head of branded content på Eyeworks Sweden AB. Har tidigare arbetat 

som Commercial Content Manager på Nordisk Film. 

 Emma Olofsson och Lina Ekfeldt, arbetar på mediebyrån Venue Media. 

 Sophie Wachtmeister, arbetar inom TV4-gruppen med innehållsrelaterade affärer. Har 

tidigare arbetat på MTG-kanalen Tv3. 
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Bryman och Bell (2010) belyser relevansen av att genomföra en intervju i en ostörd och lugn 

miljö, dels för att gynna forskaren och intervjupersonen, men även för att minimera eventuella 

störningsmoment som kan påverka inspelningen. Majoriteten av intervjuerna genomfördes i 

konferensrum vid separata tillfällen, med undantag från en telefonintervju då respondenten 

blev sjuk samt en intervju på ett café. Samtliga intervjuer skedde även med ljudinspelning i 

form av diktafon, samt att båda författarna var närvarande vid varje tillfälle. Enligt Bryman 

och Bell (2010) är ljudinspelningar av stor vikt för att skapa en detaljerad analys som ofta 

krävs vid kvalitativa undersökningar, men även då bortfallet av viktig information minimeras. 

I vårt fall, resulterade respondenternas bidrag till att vi som forskare fick en bra grund för vårt 

fortsatta arbete och vår analys av produktplacering som kommunikationsverktyg.  

2.3.2 Sekundärkällor 

Merriam (2009) menar att sekundärdata innefattar information som vid ett tidigare tillfälle 

publicerats i ett annat syfte. Författaren betonar att denna typ av källor kan illustreras av olika 

typer av dokument i form av böcker, internetkällor och artiklar, vilka är den typ av 

sekundärkällor vi har valt att använda oss av i vår uppsats. Vid användandet av dessa typer av 

källor åsyftar Bryman och Bell (2010) vikten av att forskaren noga granskar trovärdigheten 

med ett kritiskt förhållningssätt då informationen ofta framställts av någon annan. Vi har vid 

informationssamling försökt vara källkritiska och enbart använt sekundärkällor från betrodda 

källor. Litteraturen har återfunnits vid Universitetsbiblioteket i Kalmar och Växjö. De 

vetenskapliga artiklar vi använt har vi funnit via väletablerade och betrodda databaser. 

Internetkällor har vi i största möjliga mån försökt undvika för att ge undersökningen en så 

akademisk och vetenskaplig karaktär som möjligt. Denna typ av källor har främst använts 

som ett komplement till använd litteratur för att ta fram specifika definitioner och statistik.  

2.4 Reliabilitet och validitet 

Det finns enligt Gummesson (2000) två vetenskapliga kriterier när det kommer till kvalitativ 

och kvantitativ forskning; reliabilitet och validitet. Holme och Solvang (2010) lyfter fram att 

det inom den kvalitativa forskningen finns en problematik gällande att den i hög grad bygger 

på forskarens egna tolkningar och tankar. Detta medför att fullständiga garantier om 

undersökningens tillförlitlighet och äkthet inte kan erhållas. Vi vill framhålla att vi varit 

medvetna om problematiken kring Bryman och Bells (2010) resonemang gällande svårigheten 

att säkerställa riktighet, och har försökt ha det i beaktning under genomförandet av uppsatsen.   

Gummesson (2000) förklarar validitet som undersökarens ambition att undersöka det som är 

ämnat att undersöka. Bryman och Bell (2010) tydliggör att begreppet validitet bedömer 
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studiens kvalitet samt värderar om undersökningens slutsatser upplevs som hållbara eller inte. 

Gummesson (2000) förklarar vikten av en tydlig koppling mellan empiri och teori, som på ett 

passande vis beskriver den verklighet som studerats. Detta kan kopplas till det Bryman och 

Bell (2010) beskriver som intern validitet, vilket innebär att det ska finnas en god 

överenstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéerna som utvecklas. 

För att stärka den interna validiteten har vi utgått från olika vetenskapliga källor för att 

presentera olika perspektiv av produktplacering som kommunikationsverktyg. Innan 

intervjuerna utfördes, samanställdes en teoretisk grund för att skapa en giltighet för uppsatsen. 

Därefter formulerades en intervjuguide för att säkerställa att de frågeområden vi ansåg 

relevanta för uppsatsen, verkligen behandlades. Efter de genomförda intervjuerna valde vi att 

komplettera den teoretiska referensramen med ytterligare teori, då information som erhölls 

ansågs kunna tillföra uppsatsen ett bättre slutresultat. Då intervjuerna gav oss ett stort 

empiriskt underlag, har vi varit tvungna att välja ut och enbart presentera de delar som vi 

funnit relevanta för uppsatsens frågeställning och syfte.  

För att uppnå reliabilitet inom den kvalitativa forskningen menar Holme och Solvang (2010) 

att forskaren bör anta ett granskande synsätt för att säkerställa att det skapats en fullständig 

och tillförlitlig redogörelse för processens delar. Holme och Solvang (2010) anser att hög 

reliabilitet uppstår om olika och oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger samma 

eller snarlikt resultat. Likaså framhäver Gummesson (2000) att reliabilitet har en nära 

koppling till tillförlitlighet, hur väl det vid ett senare tillfälle går att uppnå samma resultat. 

Reliabiliteten bestäms därför enligt författaren av hur väl undersökningen har genomförts 

samt hur noggrant bearbetningen av materialet gjorts. Bryman och Bell (2010) poängterar en 

viss osäkerhet och tveksamhet gällande tillämpning av reliabilitetskriterier på kvalitativa 

undersökningar, då det är omöjligt att komma fram till en enda absolut bild av den sociala 

verkligheten. För att säkerställa att vi tagit reda på det vårt syfte och problemformulering 

kräver, sammanställdes intervjuguiden efter strukturen av den teoretiska referensramen.  

2.5 Kunskapsprocessen 

Diskussionen kring uppsatsens ämne påtalades gemensamt innan uppsatsprocessen tog sin 

början. Valet av produktplacering som kommunikationsverktyg kändes spännande och 

intressant för oss båda, då uppmärksamheten gällande fenomenet ökade i och med Solsidan. 

Det slutgiltiga syftet och problemområdet var dock något som inte fastställdes direkt, utan har 

formats och reviderats under hela arbetsprocessen. Inledningsvis valde vi att studera befintlig 

teori kring områdena kommunikation, varumärken och produktplacering för att bestämma 



13 
 

uppsatsens fokus. Teoriinsamlingen genererade i en djupare förståelse för uppsatsens valda 

ämne produktplacering. Genom litteratur- och artikelstudier försökte vi kartlägga olika 

områden vi ansåg relevanta för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Ämnesstrukturen 

användes även för att utforma den intervjuguide som användes vid empiriinsamlingen.  

Valet av en kvalitativ forskningsmetod genererade i att vi bestämde oss för att genomföra 

personliga intervjuer vid insamling av primärdata. Genom att träffa intervjupersonerna 

personligen hoppades vi på att kunna skapa en intervjusituation som gav möjlighet till ett 

öppet samtal och ett förtroende mellan oss och respondenterna. Då uppsatsens fokus var att 

beskriva produktplacering som kommunikationsverktyg, var vår ambition att intervjua 

personer med en övergripande syn på både produktplacering och kommunikation. Vi valde att 

kontakta respondenterna främst via telefon men även via mail där vi presenterade oss själva, 

uppsatsens ämne och syfte. Detta gjorde vi för att ge en tydlig bild av vår ambition med 

uppsatsen samt för att komma i kontakt med personer med relevanta kunskaper. De flesta 

huvudkontor för varumärken, kanaler och produktionsbolag återfinns i Stockholm och 

Göteborg, varav intervjuerna genomfördes under fem dagar i dessa städer. Dock insjuknade 

en av respondenterna, vilket orsakade att en telefonintervju ägde rum några dagar senare. 

Innan intervjuerna genomfördes valde vi att skicka ett underlag på de ämnesområden som vi 

önskade diskutera under intervjuerna. Ämnena var emellertid väldigt övergripande vilket var 

ett medvetet val för att inte styra respondenternas tankar och bibehålla intervjuernas 

flexibilitet. Vår ambition med den öppna strukturen vi valde i vår intervjuguide, bidrog till att 

varje intervju fick sin egen vinkling. Detta såg vi som en fördel eftersom vi fick flera olika 

perspektiv på aspekter gällande produktplacering. Beroende på respondenternas svar försökte 

vi ha uppsatsens syfte i åtanke och därigenom styra intervjun i olika riktningar för att se till att 

få relevant data till vår undersökning.  

Nästa steg i processen var att lyssna igenom samtliga intervjuer för att transkribera dem och 

därmed skapa en sammanhängande analys. I samband med att det empiriska materialet 

sammanställdes, omformulerades forskningsfrågan och syftet tydliggjordes. Detta för att 

skapa en tydligare relevans för uppsatsens karaktär och innehåll. I den empiriska och 

teoretiska analysen har vi vävt samman de olika intervjuobjektens åsikter och därefter 

sammankopplat dem med teorin. Denna metod anser vi lyfter fram förbindelser som skapar en 

grund för uppsatsens slutdiskussion. Den slutgiltiga sammanställningen sändes till 

respondenterna för godkännande för att minska risken av feltolkningar samt öka uppsatsens 

trovärdighet. Samtidigt som empirin bearbetades, tog även det slutgiltiga teoriavsnittet sin 
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form där vi valde att göra en tydlig inledning under huvudrubrikerna; marknads-

kommunikation, varumärken och produktplacering. Analysen påbörjades där vi lyfte fram 

samband, mönster och olikheter mellan såväl teori och empiri samt mellan respondenternas 

åsikter för att ge kapitlet och ämnet en dynamisk karaktär.  

Det avslutande kapitlet, slutsatser, poängterar de viktigaste tendenser som vi har påträffat 

genom vår datainsamling och vårt analysarbete kring produktplacering. För att skapa en tydlig 

struktur har det avslutande kapitlet kommit att anta en uppdelning utefter forskningsfrågan 

samt en uppdelning av vårt syfte i tre olika delsyften. Det är även i detta kapitel som vår röst 

blir hörd och följaktligen där våra tolkningar får stå i fokus då vi besvarar uppsatsens syfte 

och forskningsfråga. Då vi under processen har vandrat mellan teori och empiri, anser vi som 

tidigare nämnts, ha genomfört vad Holme och Solvang (2010) benämner som en kvalitativ 

undersökning med en abduktiv karaktär.  

2.6 Metodkritik 

Inom den kvalitativa forskningen återfinns det enligt Bryman och Bell (2010) svagheter som 

kan påverka resultatet. Den kvalitativa forskaren tenderar, enligt författarna, till att vara 

mindre precis i argumentationen kring olika forskningsval. Den största svårigheten framhåller 

de är metodens subjektiva karaktär, där forskarens och respondenternas egna uppfattningar 

står i centrum. Dessa aspekter är något vi är medvetna om och har haft i åtanke under 

arbetsprocessen gång. För att tydliggöra uppsatsens olika steg har vi valt att presentera hela 

kunskapsprocessen i ett eget avsnitt (se 2.5) för att därmed klargöra arbetsprocessen. I närhet 

lyfter Holme och Solvang (2010) fram att forskarens egna tolkningar influerar 

undersökningen och dess innehåll. Författarna framhåller att tolkningsprocessen ständigt finns 

närvarande och att forskaren aldrig fullständigt kan skydda sig från feltolkningar av 

information. I informationsinsamlingen och i sammanställningen har vi försökt föra en öppen 

diskussion kring vårt material med både handledare, respondenter och mellan varandra. Vid 

tre av sju intervjutillfällen, återfanns emellertid två personer under samma tillfälle. Vi är 

medvetna om att respondenterna på grund av detta kan ha kommit att påverkas av varandra i 

de svar vi fått ta del av. Genom att spela in samtliga intervjuer, samt erhållit respondenternas 

godkännande på den sammanställda empirin har vi försökt göra en så korrekt återgivning som 

möjligt för att skapa trovärdighet. Dock är det vår analys av teori och empiri som bygger upp 

resultatet, varav uppsatsen aldrig kan bli fullständigt objektiv. Trots dessa aspekter ansåg vi 

att den kvalitativa forskningsmetoden har varit bäst lämpad för att kunna besvara uppsatsens 

syfte, då det enbart är genom detta tillvägagångssätt vi kunnat komma nära produktplacering. 
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För att skapa en korrekt undersökning har vi försökt anta ett granskande förhållningssätt till 

såväl primär- som sekundärkällor. Likaså framhåller Patel och Davidsson (2011) att det är 

vitalt att forskaren utvärderar det insamlade materialet och inte enbart väljer sådana teorier 

som stödjer egna idéer. För att ta hänsyn till detta har vi i den teoretiska referensramen även 

berört ämnesområden vilka inte är direkt kopplade till uppsatsens syfte och 

undersökningsområde. Detta med anledning för att kunna ge en mer djupgående beskrivning 

av produktplacering och hur det kan verka som kommunikationsverktyg. Vad gäller 

korrektheten av sekundärkällor har vi valt att enbart använda litteratur och artiklar från 

betrodda källor samt försökt använda oss av ursprungskällor i största möjliga mån, för att 

därmed få så precisa skildringar som möjligt. Insamlingen av primärdata tenderar enligt 

Bryman och Bell (2010) ha en ostrukturerad eller semistrukturerad karaktär, vilket de menar 

kan vara ett kritiskt moment inom kvalitativa studier. Författarna betonar att en ostrukturerad 

karaktär kan skapa en otydlighet i samtalet och att forskaren därmed inte får tag på den 

information som är nödvändig. För att minimera denna risk valde vi att genomgående ha 

uppsatsens syfte i åtanke, vilket som ovan nämnts gjorde att vi utan svårighet kunde leda in 

intervjun på rätt område om vi började diskutera ämnen som inte var relevanta för uppsatsen. 

Trost (2010) förklarar att det i en öppen struktur även återfinns en risk att forskaren ställer 

ledande frågor vilket leder in respondenten på områden som forskaren önskar beröra. Därmed 

menar författaren att intervjupersonens svar påverkas och inte självklart speglar dennes egna 

uppfattningar och åsikter. Då våra intervjuer antagit en struktur av diskussioner och samtal 

finns det följaktligen en möjlighet att några frågor därmed har blivit ledande till sin karaktär. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

___________________________________________________________________________ 

 

I följande kapitel presenteras de teorier och områden, vilka ligger till grund för uppsatsens 

teoretiska referensram. Produktplacering har en central roll i vårt arbete och berörs under 

rubrik 3.3. För att skapa en grundläggande förståelse, har vi dock inledningsvis valt att 

tydliggöra begreppet marknadskommunikation. Där förs en diskussion kring 

kommunikationsprocessen, olika kanaler samt kommunikationsverktyg. Vidare presenteras 

begreppen varumärken, image och positionering. Avslutningsvis diskuteras produktplacering 

och dess innebörd, olika dimensioner av produktplacering samt för- och nackdelar med 

fenomenet. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Marknadskommunikation 

För att ge en tydlig bild av hur företag kan kommunicera med marknaden, anser vi att det är 

av vikt att basen i den teoretiska referensramen består av en beskrivning av kommunikations-

processen. Därtill redogörs för olika kanaler, vilka kan förmedla budskapet. Avslutningsvis 

återfinns en beskrivning av kommunikationsverktygen reklam, PR samt säljfrämjande 

åtgärder då dessa verktyg är av betydelse för att kunna besvara vårt syfte och forsknings-

fråga.  

3.1.1 Kommunikationsprocessen 

Marknadskommunikation består enligt Rossiter och Bellman (2005) av vad som kan förefalla 

sig vara olika typer av aktiviteter. Dock består alla dessa aktiviteter av en gemensam faktor 

rörande marknadsföring, nämligen att samtliga har till syfte att sälja ett varumärke genom att 

kommunicera det. Marknadskommunikation kan därför enligt Rossiter och Bellman (2005) 

definieras som ett meddelande, vilket sätts in i ett sammanhang i olika typer av medier. Syftet 

med marknadskommunikation är enligt Rothschild (1987) att sälja ett varumärke genom att 

informera och positionera varumärket i mottagarens minne. Kapferer (2008) framhåller att 

kommunikationens uppgift är att väcka intresse hos konsumenter och skapa varumärkes-

kännedom, som på sikt kan bidra till varumärkeslojalitet. Dahlén och Lange (2003) menar att 

marknadskommunikation består av tre beståndsdelar som berör vikten av att identifiera rätt 

målgrupp, utforma rätt budskap och kommunicera i rätt kanal. Dessa tre huvudkomponenter 

berörs även av Pickton och Broderick (2001), vilka framhåller att skapandet av god 
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marknadskommunikation är betydande och innefattar beslut kring vem företaget ska 

kommunicera med, vad de vill kommunicera och hur budskapet ska kommuniceras ut mot 

konsumenten. Basen för all kommunikation kan illusteras genom kommunikationsprocessen; 

 

 

 

Figur 3.1 ”The communication process”. Författarnas egen tolkning med inspiration från 

Smith, 1993:59. 

Vilket tydliggörs genom modellen, syftar kommunikation till att en sändare vill överföra ett 

budskap till en mottagare. Sändaren sätter samman olika former av symboliska meningar i 

form av ord, ljud eller illustrationer som bildar en sammansättning av symboler, vilket enligt 

Smith (1993) benämns kodning. Därefter är det enligt författaren upp till sändaren att välja 

vilken typ av kommunikationskanal de vill framföra sitt budskap genom. Mottagaren nås av 

meddeladet via det valda mediet och här sker vad Smith (1993) benämner som avkodning, då 

mottagaren ger de sända symbolerna en mening. Efter att mottagaren har tagit del av 

budskapet skapas det en reaktion från dennes sida, vilken sedan kommuniceras tillbaka i form 

av feedback till sändaren. Under kommunikationsprocessen gång kan det uppstå oplanerat 

brus, vilket kan resultera i att mottagaren missförstår budskapet sändaren ämnat förmedla. 

En fundamental grund inom marknadskommunikation är, vilket tidigare nämnts, enligt 

Pickton och Broderick (2001) i enighet med Dahlén och Lange (2003) att identifiera sin 

målgrupp. Jobber och Fahy (2009) benämner en målgrupp som den grupp med människor en 

annons eller ett meddelande är riktat mot. Enligt Pickton och Broderick (2001) definieras en 

målgrupp som enskilda individer eller en grupp, vilka har direkt eller indirekt effekt på 

företagsverksamheten och är utvalda att ta emot marknadskommunikationen. För att kunna nå 

ut med sitt budskap till marknaden, framhåller Rothschild (1987) att det är av vikt att finna 

den rätta målgruppen att rikta sig mot. Vidare menar författaren att målgruppen måste väljas 

ut med hänsyn till att företaget kan uppnå största möjliga försäljningspotential till lägsta 

 Sändare 

 Meddelande 

 Media 

 Mottagare 

  Kodning Avkodning 

Feedback 

Brus Brus 
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möjliga kostnad. I likhet med Rothschild (1987), beskriver även Smith (1993) att de 

attraktivaste målgrupperna är de som ligger närmast ett företags verksamhet och är mest 

lönsamma för företaget. I närhet till begreppet målgrupp, framhåller Rothschild (1987) två 

grundläggande begrepp; räckvidd (eng. reach) och frekvens (eng. frequency). Räckvidd 

innefattar procentantalet av de definierade målgrupperna, som utsätts för det förmedlade 

budskapet minst en gång. Likaså berör även Smith (1993) räckvidd som en indikation på det 

procentantal av målgrupperna som kommer i kontakt med, eller får möjligheten att skåda, en 

reklamexponering åtminstone en gång. Det andra begreppet, frekvens, beskriver både 

Rothschild (1987) och Smith (1993) avser det genomsnittliga antalet exponeringar som tas 

emot av någon från målgruppen under en relevant tidsperiod. 

Clow och Baack (2010) påvisar, i samstämmighet med Pickton och Broderick (2001), vikten 

av att sändaren skapar mer än bara ett attraktivt budskap för att marknadsföringsprocessen ska 

bli effektiv. Vidare framhäver Dahlén och Lange (2003) att det är av högsta prioritet att 

budskapet har en tydlig avsändarkoppling till varumärket. Enligt Axelsson och Agndal (2012) 

får olika typer av meddelanden olika betydelse beroende på vilken kommunikationskanal som 

används för att sprida budskapet. Vidare framhåller författarna att beroende på vilken effekt 

kommunikatören eftersträvar samt hos vem eller vilka effekten önskas, är olika kanaler, 

budskap och verktyg lämpliga. 

3.1.2 Kommunikationskanaler 

Enligt Jobber och Fahy (2009) finns det idag ett stort urval av tekniker vilka marknadsförare 

kan använda sig av för att förmedla sitt budskap till mottagaren. Likaså lyfter Pickton och 

Broderick (2001) fram, att då en varumärkesinnehavare har beslutat sig för att kommunicera 

sitt budskap, finns det ett antal olika kanaler som kan vara till hjälp. Vid valet kring vilken 

kanal som ska kommunicera budskapet är det enligt Dahlén och Lange (2003) viktigt att 

utvärdera de olika medierna utifrån dess egenskaper. Även Hackley (2005) berör vikten av att 

inneha förståelse för de olika mediernas svagheter och styrkor utifrån varumärkets perspektiv. 

Vidare menar författaren att valet av kanal ofta baseras på exempelvis täckning i förhållande 

till målgruppen samt sammanhanget kommunikationen sker genom. 

Tv som kommunikationskanal kan enligt Jobber och Fahy (2009) i enighet med Pickton och 

Broderick (2001) användas för att demonstrera en produkt ”in action”, samt använda färger 

och ljud för att bygga en atmosfär kring ett varumärke och förstärka dess image. I närhet till 

detta framhåller Dahlén och Lange (2003) att tv är bra på att förmedla känslor och lämpar sig 
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bäst för varumärkesbyggande reklam. Tv som kommunikationskanal innehar enligt Pickton 

och Broderick (2001) en styrka i dess förmåga att skapa medvetenhet kring ett varumärke. 

Vidare menar författarna i samstämmighet med Hackley (2005) att mediet når en stor publik. 

Dahlén och Lange (2003) lyfter fram att tv karaktäriseras av distraherande element såsom 

reklambrus, då mycket reklam gör det svårt för varje enskild reklam att bli uppmärksammad. 

Likaså påpekar Jobber och Fahy (2009) att det ifrågasätts i vilken utsträckning budskapet når 

mottagaren då tittaren ofta byter kanal eller gör andra saker i reklampauserna. Sinclair (2012) 

lyfter även fram att ny teknologi möjliggör för tittare att spola förbi reklampauserna. Trots de 

distraherande element som förekommer, betonar Jobber och Fahy (2009) samt Hackley 

(2005) att tv fortfarande är det största mediet gällande annonsering. Dock framhåller Sveriges 

Annonsörer (2012) att det finns fler möjligheter med tv än den traditionella reklamfilmen. I 

samband med detta menar de att exponeringsmöjligheter som tittartävlingar och produkt-

placering är kreativa och flexibla lösningar som kommer att öka. 

Enligt Hackley (2005), i samstämmighet med Jobber och Fahy (2009), kan print som 

kommunikationskanal vara användbar då det finns möjlighet att beskriva produkten på ett 

detaljerat vis. Även Dahlén et al. (2010) menar att print är ett lämpligt medium för att skapa 

köpintentioner samt ge informativa budskap. Pickton och Broderick (2001) samt Jobber och 

Fahy (2009) lyfter fram att mångfalden av tidningar att förmedla ett budskap genom, skapar 

en möjlighet att specifikt nå den utvalda målgruppen. Dock belyser Dahlén et al. (2010) att 

även om tidningar har blivit alltmer specialiserade, når mediet allt färre läsare, vilket de 

menar beror på att tidningar i allt större utsträckning idag läses på Internet. 

I samstämmighet med Chaffey et al. (2009), framhåller Clow och Baack (2010) att Internet 

tillsammans med andra typer av digitala medier har förändrat och utvecklat marknadsföringen 

idag. Till skillnad från andra medier, påvisar Sade-Beck (2004) i likhet med Klotz (2004), att 

Internet integrerar både personlig media och massmedia. Författaren framhäver att Internet 

har skapat en ny form av kommunikation som möjliggjort för en tvåvägskommunikation. 

Vidare menar Sade-Beck (2004) att användare inte längre är passiva, som de är via tv- och 

radiomedier, utan aktiva deltagare som kontrollerar innehållet och kvaliteten av 

kommunikationen. Sinclair (2012) framhåller att det inte bara är läsandet av tidningar som har 

förflyttats till Internet, utan även tv-tittandet, då play-kanaler är något som ökar i popularitet. 

Vidare belyser författaren att play-kanaler inte präglas av lika stort reklamutrymme som de 

reklampauser som återfinns i tv. För att förmedla ett budskap via Internet, lyfter Chaffey et al. 

(2009) fram att det ofta krävs en integration med andra kommunikationskanaler för att det ska 
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verka effektivt. Klotz (2004) beskriver att Internet bygger på en kombination av all typ av 

media samt tidigare teknologiska framsteg, och representerar en enorm ökning i förmågan att 

sprida information. 

3.1.3 Kommunikationsverktyg 

Reklam syftar enligt Jobber och Fahy (2009) till att mot betalning synliggöra sitt budskap i 

vald media, exempelvis tv och tidningar. Hackley (2005) framhåller att reklam karaktäriseras 

som en opersonlig form av kommunikation, samt förknippas med låg trovärdighet bland 

konsumenter. I nära koppling framhåller Uggla (2006) att reklam och annonsering ofta 

upplevs som påträngande och stressande. Pickton och Broderick (2001) poängterar att reklam 

endast är ett av flera kommunikationsverktyg och inte kan ses som ett alternativt begrepp för 

all typ av marknadskommunikation. Följaktligen menar författarna att reklam kan vara svårt 

att definiera, då det ofta kombineras med andra typer av marknadskommunikation. De menar 

att det ofta sker genom säljfrämjande åtgärder i form av rabattkuponger, vilket kan göra det 

svårt att avgöra om det handlar om reklam eller en försäljningskampanj. Enligt Wells et al. 

(2006) definieras reklam som; 

"Advertising is paid non-personal communication from an identified 

sponsor using mass media to persuade or influence an audience". (Wells et al. 2006:10) 

I närhet till Wells et al. (2006) framhäver även Crosier (1999) att reklam ska vara 

identifierbar, vilket innebär att mottagaren ska vara medveten om att det budskap som sänds 

ut är marknadskommunikation. Dessutom menar författaren att budskapet som levereras via 

reklamen inte ska förvrängas under processen samt att det ska utgå en specificerad ersättning 

till de involverade parterna. Vidare menar Uggla (2006) att reklam kan skapa kännedom för 

ett varumärke och positivt eller negativt påverka konsumentens attityd gentemot ett 

varumärke, ett företag eller en produkt. Dock framhåller Pickton och Broderick (2001) att 

reklam inte är det ultimata sättet att uppmuntra kunderna till köp, då det krävs en kontinuitet 

för att upprätthålla intresse. Även Ehrenberg (1974) menar att reklam syftar till att 

marknadsföra ett specifikt varumärke, eller att med en produkt skapa en konkurrenssituation. 

Författaren menar att reklam ofta handlar om att skapa en image hos ett varumärke i försök att 

särskilja sig från konkurrenterna i konsumenternas sinne. Vidare framhåller Uggla (2006) att 

reklambranschen idag har konkurrens av många alternativa media för att positionera 

produkten och påverka konsumenterna.  
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Public Relations handlar enligt Pickton och Broderick (2001) om kommunikationen mellan 

en organisation och dess publik samt att skapa en förståelse mellan parterna, vilket är en 

viktig del inom marknadskommunikation. Dock lyfter författarna fram att kommunikation 

inte är specifikt för PR, då alla kommunikationsverktyg syftar till att kommunicera med 

marknaden. Smith (1993) lyfter fram vikten av att positiv publicitet bygger på en god relation 

med media. Enligt Jobber och Fahy (2009) definieras PR som; 

“... the management of communications and relationships to establish goodwill and mutual 

understanding between an organization and its public”. (Jobber och Fahy, 2009:242) 

I samstämmighet med definitionen ovan framhåller Hackley (2005) att PR har till syfte att 

skapa goodwill och ge en positiv bild av företagets varumärke gentemot intressenter och den 

allmänna publiken. Likaså menar Pickton och Broderick (2001) att PR har till uppgift att 

frambringa och upprätthålla gott rykte samt generera en samhörighet mellan ett företag och 

dess publik. Vidare framhäver Hackley (2005) att PR i hög grad kan påverka företagets 

image, därför är det viktigt att förmedla den identitet en organisation vill förknippas med till 

sin målgrupp. Dahlén et al. (2010) menar att PR har ett brett ansvarsområde i form av att vara 

både strategisk och taktisk. Strategisk syftar till att långsiktigt bygga upp varumärkets image 

samt skapa hållbara och positiva associationer, medan taktiskt syftar till förmågan att kunna 

svara på tillfälliga och oplanerade händelser i omgivningen. Publiciteten som sker via olika 

PR-aktiviteter benämns enligt Pickton och Broderick (2001) ofta som ”gratis” reklam. Dock 

framhäver författarna att publicitet varken är gratis eller reklam, trots att det inte betalas för 

utrymmet i media finns det kostnader i samband med att anordna och hantera PR-aktiviteter.  

Även Rossiter och Bellman (2005) menar att synas i media kan kosta företaget i både positiv 

och negativ bemärkelse. 

Dahlén et al. (2010) framhåller att vikten av PR ökar, då tilliten och effektiviteten för den 

traditionella reklamen minskar. Detta lyfts även fram av Rossiter och Bellman (2005), vilka 

menar att tittarens uppmärksamhet till tv-reklam inte längre kan garanteras. Smith (1993) 

betonar att ett meddelande som når mottagaren via PR har en högre grad av trovärdighet 

jämfört med traditionell reklam. Dahlén et al. (2010) nämner att det finns hybrida former av 

PR, där de lyfter fram att hybrid kommunikation kan vara riktad till kunder och intressenter, 

men där företaget inte uppfattas som sändare av kommunikationen. Hybrid PR hänvisar enligt 

författarna till ett företags betalda PR-aktiviteter vars syfte är att kommunikationen inte ska 

uppfattas som kommersiell. 
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Jobber och Fahy (2009) beskriver säljfrämjande åtgärder som ett incitament för kunder, i 

syfte att stimulera till köp genom exempelvis prisavdrag, gratis gåvor och olika typer av 

säljstimulerande tävlingar. I samband med detta redogör Smith (1993) för att detta 

kommunikationsverktyg kan påverka de senare stadierna i köpprocessen så som att uppmuntra 

till köp eller ett ökat användande av ett varumärke. Detta menar författaren skiljer sig från 

reklamen, vilken påverkar de tidigare stadierna i köpprocessen så som medvetenhet, intresse 

och begär. Enligt Hackley (2005) övertalar de olika formerna av säljfrämjande åtgärder 

konsumenter till att testa ett visst varumärke. Han hävdar att vissa varumärken ständigt 

använder säljfrämjande åtgärder för att främja upprepande köp och varumärkeslojalitet. 

Vidare konstaterar Hackley (2005) ett tydligt samband till CRM (customer relationship 

management) i den mån att säljfrämjande åtgärder ofta syftar till att belöna kunderna, och 

därmed uppmuntra till lojalitet gentemot ett varumärke. Rossiter och Bellman (2005) lyfter 

fram att säljfrämjande åtgärder verkar bäst då det integrerar med andra verktyg, och inte som 

en isolerad enhet. I närhet till detta framhåller Jobber och Fahy (2009) att då reklam och 

säljfrämjande åtgärder kombineras, kan deras gemensamma effekter skapa en tydligare 

ökning på försäljning, än om de skulle verka ensamma. 

3.2 Varumärken 

För att kunna skapa en förståelse för produktplacering som kommunikationsverktyg, samt  

besvara vårt syfte och forskningsfråga är det viktigt att läsaren innehar en kännedom för 

varumärken.  Detta avsnitt börjar med en beskrivning av ett varumärkes innebörd samt dess 

betydelse inom kommunikation. Vidare diskuteras de centrala begreppen image, identitet och 

positionering.  

3.2.1 Varumärken och dess innebörd 

Grunden i all kommunikation kan enligt Kapferer (2008) sägas vara varumärket, vilket ses 

som själen eller personligheten hos en produkt eller tjänst. Enligt författaren har definitionen 

av varumärken traditionellt hänvisat till att varumärken har till uppgift att kommunicera ett 

budskap utåt. Dock framhåller Keller et al. (2012) i enighet med Kapferer (2008) att det 

numera även handlar om det upplevda värdet och känslor som förmedlas. Vidare definierar 

Keller et al. (2012) ett varumärke som;  

”A brand is a set of mental associations, held by the consumer, which add to the perceived 

value of a product or service”. (Keller et al., 2012:10) 
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Dahlén och Lange (2003) framhåller varumärken som marknadskommunikationens nav, samt 

marknadsförarens mest centrala verktyg. Vidare menar Kapferer (2008) att det är genom 

associationer som konsumenter knyter band till olika varumärken. Till följd av detta menar 

författaren att det är av vikt för marknadsförare att använda marknadskommunikation till att 

bygga rätta associationer för att bli starka gentemot konkurrenter. Enligt Wheeler (2006) står 

ett varumärke för de löften, idéer och förväntningar vilka finns i kundernas medvetande om en 

vara, tjänst eller företag. I närhet till detta belyser Post (2004) att ett varumärke inte bara är en 

slagkraftig slogan, en logga eller smart reklam, utan summan av allt ett företag kommunicerar 

och erbjuder marknaden.  

All marknadsföring syftar enligt Elliott och Percy (2007) till att skapa brand awareness, 

vilket innebär att skapa varumärkeskännedom. Vidare påpekar Aaker (2008) att varumärkes-

kännedom kan bidra med en mängd konkurrensfördelar, dels genom att förmedla en familjär 

känsla och dels ge en känsla av närvaro. Elliott och Percy (2007) framhåller att beroende på 

hur välkänt företaget eller varumärket är krävs det olika strategier för att skapa 

varumärkeskännedom. Författarna menar att välkända varumärken såsom Coca-Cola, 

McDonald´s och Apple vinner på att ofta påminna målgruppen om att varumärket finns. 

Reklam är enligt Wheeler (2006) det verktyg som bidrar mest till att skapa kännedom kring 

varumärket, men även publicitet och promotion framhålls ha en påminnande effekt. Vidare 

menar Elliott och Percy (2007) att mindre välkända varumärken innehar en svårare uppgift i 

arbetet med att skapa varumärkeskänndom och måste därför satsa mycket pengar i denna 

process. 

Kapferer (2008) framhåller att ett varumärke har makt att påverka marknaden, där makten 

ökar desto fler som är medvetna om det. Att skapa medvetenhet och kännedom kring 

varumärken leder även enligt Dahlén och Lange (2003) till att målgruppen kommer ihåg, 

uppmuntras till köp och uppmärksammar varumärket. Aaker (2008) förutspår att de företag 

som är skickliga på att verka utanför de ”traditionella” ramarna och kan samordna 

meddelanden genom all typ av media med hjälp av olika verktyg, kommer vara vinnare i 

kampen att skapa god varumärkeskännedom. Kapferer (2008) framhäver vikten av det ska 

finnas en tydlig koppling mellan varumärket och det budskap som förmedlas till mottagaren, 

då det annars kan skapas en svaghet i kopplingen mellan en produktfördel och varumärkes-

namnet.  
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3.2.2 Positionering och image 

Axelsson och Agndal (2012) beskriver att positionering omfattar alla aktiviteter som 

genomförs med avsikt att uppnå en position, differentiera sig mot konkurrenter och därmed 

bygga upp en image. För att framgångsrikt kunna konkurrera menar författarna att företag 

måste inta en långsiktigt hållbar position på marknaden, vilken uppfattas som attraktiv av 

företagets målgrupper. Likaså förklarar Uggla (2006) att positionering påminner oss om att 

alla köpbeslut på marknaden tas i relation till någonting annat, vilket bygger på en jämförelse. 

Att positionera ett varumärke handlar enligt Kapferer (2008) om att betona särskiljande 

egenskaper som skiljer sig från konkurrenterna och samtidigt de egenskaper som är tilltalande 

för allmänheten. Trout och Rivkin (1997) menar att positionering kan ses som länken mellan 

de övergripande mål som företaget har satt upp och marknadskommunikationens utformning. 

Författarna förklarar att, utan en välgrundad positioneringsstrategi riskerar ett företags 

marknadskommunikation att bli inkonsekvent och därmed ineffektiv. Dahlén och Lange 

(2003) betonar att positionering är ett omfattande område som behandlar både strategiska 

aspekter och taktiska överväganden. Författarna menar att det är viktigt för ett företag att veta 

vilken position som är långsiktigt hållbar och som ger förutsättningar för framgång. Även 

Trout och Rivkin (1996) framhåller vikten av framgångsrik positionering, och lyfter i 

samband med detta fram vikten av att synas i media. Vidare menar författarna att om ett 

varumärke inte existerar i media, existerar det inte alls. 

Begreppen identitet och image är enligt Melin (1997) två snarlika begrepp. Författaren klargör 

att skillnaden mellan dem är att ett varumärkes identitet avser vad varumärkesinnehavaren vill 

att varumärket ska stå för, medan image syftar till hur konsumenten uppfattar varumärket. 

Även Kirmani och Zeithaml (1993) hävdar att identiteten hos ett varumärke handlar om den 

strategiska delen, och att ett varumärkes image betonar kundens uppfattning om varumärket. I 

enighet med tidigare nämnda författare hävdar även Dahlén och Lange (2003) att 

varumärkesimage handlar om konsumenters perception, vilket innebär varumärkesspecifika 

associationer som finns i minnet hos konsumenter. Författarna menar att varumärken får värde 

genom att konsumenter knyter starka, fördelaktiga och unika associationer till varumärket. 

Varumärken differentieras inte bara enligt Pickton och Broderick (2001) av fysiska 

egenskaper eller påståenden om unikhet, utan genom gestaltningen av imagen som formas i 

minnet hos målgruppen. I likhet med ovan nämnda författare, beskriver även Shrum (2004) att 

konsumenter kan skapa både negativa och positiva känslor till ett varumärke beroende på 

kontexten det exponeras i. Författaren menar att en beundransvärd karaktär som använder ett 
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speciellt varumärke kan skapa känslor kring det, vilket Bhatnagar et al. (2004) framhåller 

bidrar till att användandet av produkter och varumärken kan associeras till en livsstil. 

3.3 Produktplacering 

Då produktplacering som kommunikationsverktyg innehar en central roll i vår uppsats ämnar 

vi i detta avsnitt skapa en djupare förståelse för fenomenet. Vi kommer att lyfta fram 

produktplaceringens innebörd, samt urskilja dess specifika egenskaper. Vidare presenteras 

olika dimensioner samt för- och nackdelar i syfte att skapa en förståelse för vårt valda 

forskningsområde.  

3.3.1 Produktplaceringens innebörd 

Användandet av produktplacering i film och tv-produktion har enligt Shrum (2004) under de 

senaste årtiondena ökat, vilket Nelson och Devanathan (2006) menar beror på att 

marknadsförare söker nya vägar att nå sin publik på. I närhet till detta menar Hardy (2010) att 

marknadsföringen präglas av nya möjligheter och förändring. Vidare beskriver Russell och 

Belch (2005) att produktplacering har fått en ökad betydelse till följd av störande reklam, 

ökade reklamkostnader samt teknologins framfart som givit konsumenterna allt större 

kontroll. Likaså menar Percy (2006) i samstämmighet med Hardy (2010) att medialandskapet 

har förändrats, där traditionell media uppfattas som mindre betydelsefull för konsumenter. 

Fortsättningsvis förklarar Hardy (2010) att detta har bidragit till att marknadsförare 

uppmärksammar och använder sig av olika former av produktplacering. Galician (2004) 

menar att det idag är vanligt att integrera olika kommunikationsverktyg i sin 

marknadsföringsmix, där produktplacering kan bidra till att skapa kännedom och 

associationer gentemot ett varumärke. Avsikten med produktplacering menar Cowley och 

Barron (2008) är att skapa en positiv attityd för det placerade varumärket, vilket kan resultera 

i en positiv förändring gentemot ett varumärke. Den amerikanska handelskommissionen 

definierar produktplacering som;  

”A form of promotion in which advertisers insert branded products into programming in 

exchange for fees or other considerations”. (Hardy, 2010:233) 

Produktplacering kan enligt Lehu (2007) förklaras som processer i syfte att placera ett 

företags produkter och varumärken antingen visuellt eller i manuset i utvalt media. Enligt 

Balasubramanian (1994) är produktplacering en kombination av reklam och publicitet i syfte 

att influera publiken genom att diskret placera varumärken i underhållningsprogram som 

omedvetet blir påverkade om den övertygande avsikten från företagen. Produktplacering är 
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som tidigare nämnts inget nytt begrepp, men har enligt Shrum (2010) vuxit och utvecklas till 

att ske på ett allt mer sofistikerat sätt. Detta beror enligt författaren på att allt fler parter är 

inblandade i arbetet med att väva in placeringar på ett naturligt sätt i manuset. I enighet med 

Shrum (2010) menar även Hudson och Hudson (2006) och Lehu (2007) att produktplacering 

idag sker på ett mer sofistikerat vis och lyfter i samband med detta fram branded 

entertainment. Författarna översätter begreppet till underhållning av, eller i förbindelse med, 

ett varumärke. Hudson och Hudson (2006) lyfter fram att varumärkta produkter inte längre 

endast placeras i media, utan att det blir allt vanligare att de vävs in i en underhållnings-

kontext och skapar starkare emotionell koppling till mottagarna. Branded entertainment menar 

författarna är ett begrepp som åsyftar och beskriver en mer modern typ av produktplacering 

där det sker en integration mellan reklam och underhållning. 

Russel och Belch (2005) framhåller att produktplacering kan verka som en egen komponent i 

kommunikationsmixen, och då bidra till att skapa en medvetenhet och förstärka ett 

varumärkes existerande image. Dock framhäver författarna att effekterna på försäljning ökar 

om produktplacering kombineras med exempelvis PR och reklamkampanjer. Även Hudson 

och Hudson (2006) framhäver vikten av att integrera olika verktyg i mixen för att öka effekten 

av en produktplacering. I närhet till detta beskriver Hardy (2010) begreppet cross- promotion, 

vilket refererar till en planerad strategi där flertalet medier och verktyg används för att främja 

en produkt eller tjänst. Författaren beskriver att cross-promotion är ett tillvägagångssätt att få 

ut mer av en produktplacering, att förlänga aktiviteten och samtidigt skapa ”goodwill” kring 

dess medverkan. Likaså menar Russel och Belch (2005), att då det blir allt vanligare att 

produktplacering vävs in i underhållningskontexter ökar möjligheterna att förlänga aktiviteten 

kring produktplacering. Vidare framhåller Hardy (2010) att avsikten med cross-promotion är 

att maximera publicitet i syfte att bygga publik, exempelvis genom förhandvisningar av filmer 

och anordning av tävlingar. Författaren menar att cross-promotion även kan syfta till när två 

företag samarbetar, att exempelvis företaget som produktplacerar, tillsammans med filmen 

kombinerar material för skapa unika marknadsföringsmöjligheter. Detta framhålls också av 

Balasubramanian (1994), som lyfter fram att produktens och filmens varumärke kan dra nytta 

av varandra i form av gemensamma marknadsföringsaktiviteter. Russel och Belch (2005) 

menar att efterfrågan av dessa samarbeten ökar, till följd av de stora kostnaderna som 

förekommer i filmindustrin. 
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3.3.2 Produktplacering- ett hybridmeddelande 

Enligt Balasubramanian (1994) kan produktplacering benämnas som ett hybridmeddelande, 

då denna typ av marknadskommunikation avviker från annan kommunikation på grund av sin 

speciella karaktär. Även Dahlén et al. (2010) framhåller att produktplacering innehar en 

hybrid karaktär, och belyser samtidigt att hybrid kommunikation kännetecknas av svårigheten 

att uppfatta vem sändaren av budskapet är. Att produktplacering kan ses som ett 

hybridmeddelande, menar Balasubramanian (1994) beror på att detta fenomen kreativt 

kombinerar nyckelelementen av reklam och PR. Denna kombination uppstår enligt författaren 

då budskapet är betalt för, samtidigt som identifieringen av sponsorn är outtalad. Även 

Bhatnagar et al. (2004) beskriver likartat att hybrida meddelanden är en kommunikations-

strategi där budskapet är betalt för, men svårt att identifiera. Vidare framhåller 

Balasubramanian (1994) att hybridmeddelanden syftar till att marknadskommunikation 

innehar en icke-kommersiell karaktär, samt att budskapet är utformat på ett sätt att det inte 

framgår att det är marknadskommunikation. Likaså Galician (2004), i samstämmighet med 

Hudson och Hudson (2006) och Nebenzahl och Jaffe (1998), framhåller att produktplacering 

avviker från övrig marknadskommunikation, på grund av dess icke-kommersiella karaktär. 

Vidare belyser Balasubramanian (1994) att produktplaceringar ofta är ”hidden but paid”, det 

vill säga ”gömda men betalda” enkelt översatt. I närhet till detta belyser Galician (2004) att då 

det kommersiella syftet med budskapet maskeras framstår det ofta som mer trovärdigt. Dock 

framhåller Balasubramanian (1994) att för att det ska anses trovärdigt är det av vikt att 

produktplaceringen integreras väl och blir en del av ett sammanhang, inte för att sändaren 

skall dölja produktplaceringen, utan för att dess kommersiella budskap skall döljas. 

3.3.3 Lehu´s dimensioner 

Lehu (2007) menar att produktplacering går ut på att ett varumärke placeras visuellt, auditivt 

eller en kombination av dem i en eller flera scener i en film eller tv-serie. Vidare tar 

författaren upp fyra olika former av produktplacering; classic placement, corporate 

placement, evocative placement och stealth placement. Dessa olika former tas även upp 

Kramoliš och Drábková (2012). Nedan redogörs de olika formerna av produktplacering 

utifrån Lehus (2007) resonemang, vilka vi valt att översätta till klassisk placering, 

varumärkesplacering, minnesväckande placering och smygande placering. 

Den klassiska produktplaceringen är den teknik som använts sedan introduktionen av 

produktplacering och karaktäriseras av att vara mer taktisk än strategisk, det vill säga, mer 

inriktad på det kortsiktiga resultatet än på det breda helhetsperspektivet. Denna typ av 
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placering innebär att en produkt eller varumärke synliggörs i kamerabilden, och är 

förhållandevis enkel att göra till en relativt låg kostnad. En märkbar nackdel är dock att 

placeringen kan gå mottagaren obemärkt förbi om det förekommer ett högt antal 

produktplaceringar i produktionen.  

Varumärkesplacering innebär en prioritering av varumärken framför produkten. Det framhålls 

att det är lättare att visa upp ett varumärke eller en logga i en scen i förhållande till en 

produkt. Därtill är livslängden längre för varumärken, då en produkt kanske inte är aktuell när 

väl produktionen återlanseras på DVD eller sänds i repris. En framgångsrik 

varumärkesplacering kräver dock att mottagarna innehar vetskap om varumärket sedan 

tidigare. 

Den minnesväckande- samt den smygande produktplaceringen benämns som mer diskreta än 

de två andra nämnda formerna. Den minnesväckande produktplaceringen benämns som subtil, 

då endast en specifik produkt uppenbarar sig. Det essentiella är att ha en originell produkt där 

endast dess design kan väcka tankarna till varumärket. Ett exempel är Segway, där 

differentieringen av produkten är stor jämfört med dess konkurrenter. Denna form av 

produktplacering kommer dock inte kunna identifieras av en publik som inte är bekant med 

varumärket eller produkten sedan tidigare. Den smygande produktplaceringen är den mest 

diskreta, då den ofta integreras väl i en scen och ger därför en neutral aspekt som kan generera 

en kraftfull påverkan och övertygelse när och om den upptäcks. Denna form av 

produktplacering kan vara visuell i form av exempelvis kläder och den smygande produkt-

placeringen innehar en styrka i att inte alls uppfattas som kommersiell. 

3.3.4 Russell´s dimensioner 

De olika formerna av produktplacering utifrån Lehus (2007) resonemang kan kompletteras av 

ytterligare tre, vilka Russell (1998) benämner screen placement, script placement och plot 

placement. Dessa dimensioner berörs även av Shrum (2004) samt McCarty (2004). Nedan 

redogörs dessa begrepp utifrån Russels (1998) resonemang. Då vi fann det svårt att hitta 

lämpliga översättningar, har vi valt att använda oss av författarens benämningar. 

Screen placement avser en rent synlig typ av placering, vilket sker genom placering av ett 

varumärke eller en produkt i bakgrunden av ett program. Denna placering kan ske med 

utgångspunkt av två olika varianter; antingen genom kreativ placering som ger en svag 

antydning till ett varumärke, exempelvis genom utomhusreklam vid inspelning av gatuscener. 
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Den andra visuella metoden benämns som ”on-set” placering, vilket innebär att placeringen 

sker i scener där den hör hemma, exempelvis matvarumärken som placeras i köksscener.  

Script placement innebär att varumärket nämns i en dialog, och är antingen verbal eller 

auditiv. Graden av denna produktplacering påverkas av bland annat kontexten varumärket 

nämns i, vilken frekvens varumärket nämns i samt vilken betoning som används i 

sammanhanget. 

Plot placement innebär att produkten blir en del av handlingen. Denna placering består av en 

kombination av visuella och verbala delar som knyts an med manusets handling, till skillnad 

från de två andra nämnda placeringarna vilka endast erbjuder en form av avkodning. Om det 

endast sker en snabb visuell presentation av produkten och en liten verbal omnämning av 

varumärket kan det ses som en produktplacering med låg intensitet. Om skådespelaren är 

starkt identifierad med varumärket eller om varumärket är en central del av handlingen, bidrar 

detta däremot till en plot placement med hög intensitet. 

3.3.5 d´Astous och Seguins dimensioner 

d´Astous och Seguin (1999) beskriver tre kategorier av produktplacering; outtalad 

produktplacering, integrerad och uttrycklig produktplacering samt ointegrerad och uttrycklig 

produktplacering. Dessa begrepp berörs även likartat av Hackley et al. (2008), vilka menar att 

tekniker gällande produktplacering kan kategoriseras utifrån två dimensioner; 

uttrycklig/outtalad och integrerad/ointegrerad.  

d´Astous och Seguin (1999) menar att den outtalade produktplaceringen formellt inte 

refereras till i tv-seriens eller filmens kontext. Vidare framhäver Hackley et al. (2008) att den 

outtalade produktplaceringen gör att konsumenten inte uppfattar produktplaceringen som 

reklam. Författarna menar även att det inte finns en möjlighet för konsumenten att separera 

referensen till varumärket från dess kontext i underhållningen. Enligt Hackley et al. (2008) 

kan produktplacering kategoriseras utifrån dimensionen integrerad produktplacering, vilket 

innebär att produktplacering kan integreras i det valda mediet genom att användandet av en 

produkt ger stöd i en specifik scen eller att valda ord om varumärket vävs in i manuset.  

d´Astous och Seguin (1999) lyfter fram att integrerad och uttrycklig produktplacering är då ett 

varumärke inte endast uppenbarar sig, utan även formellt uttalas så att dess attribut 

uttryckligen demonstreras. Ointegrerad och uttrycklig produktplacering menar d`Astous och 

Seguin (1999) är nära sammankopplat med sponsring eftersom att varumärket formellt 
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uttrycks i seriens kontext, men inte i en faktisk scen eller i manuset. Hackley et al. (2008) 

lyfter fram att den ointegrerade produktplaceringen ofta nämns före, efter samt i samband 

med ett programs reklampauser. 

3.3.6 Fördelar och nackdelar med produktplacering 

Den största drivkraften för produktplacering är enligt Hardy (2010) dess bidrag att bekämpa 

den ökade undvikelsen av reklam, genom att koppla marknadsföringen till ett sammanhang 

som inte kan undvikas av mottagaren. Likaså framhåller Cowley och Barron (2008) att 

produktplacering innehar en fördel i att mottagaren inte kan undvika att exponeras av 

budskapet, då de ofta är integrerade i handlingen. Vidare menar författarna att 

produktplacering är överlägsen traditionell tv-reklam, vilket kan hänföras till placeringens 

gömda motiv av övertalning. Hardy (2010), i enighet med Russel och Belch (2005), lyfter 

fram att produktplacering kan dra fördel av sammanhanget som placeringen förekommer i då 

exponeringen av ett varumärke sker i en icke-kommersiell kontext. Vidare menar Russel och 

Belch (2005) att då en placering sker i ett icke-kommersiellt sammanhang, i en film eller i ett 

tv-program, är försvaret mot reklam inte lika starkt i jämförelse med traditionella reklam-

pauser. Detta menar författarna bidrar till att varumärken ges en chans att kommunicera på ett 

konkurrenskraftigt sätt.  

Vilket tidigare nämnts av Rosengren och Sjödin (2011) återfinns idag en ökad reklam-

skepticism, vilken på sikt kan leda till ineffektiv resursanvändning. I närhet till detta 

framhäver Russel och Belch (2005) att produktplacering är ett bra alternativ för att bemöta det 

idag vanligt förekommande reklamzappandet. Detta menar författarna kan ses som ett hot för 

företag och varumärken på grund av den minskade exponeringen konsumenterna utsätts för. 

Dock framhåller Jobber och Fahy (2009) att då exponeringen av produktplacering inte kan 

kontrolleras av mottagaren i samma utsträckning som traditionella reklampauser, återfinns en 

ökad misstänksamhet mot att fenomenet bidrar till en form av bedräglig reklam. Vidare 

framhåller Urde i tidsskiften Säljaren (2012) risken med att produktplaceringar får för stor 

plats och att gränsen mellan reklamfilm och spelfilm till viss del suddas ut, vilket bidrar till att 

manusförfattarnas konstnärliga frihet beskärs.  

Fill (2011) framhåller att mottagare som uppmärksammar produktplacering i filmer eller tv-

program kan uppfatta denna form av reklam som oetisk. I närhet till detta berör Gupta och 

Gould (1997) samt Brennan et al. (2004) att kritiken mot produktplacering ofta berör dess 

oetiska framhållning. Dock menar Lehu (2007) att desto mer ett varumärke syns eller pratas 
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om i ett tv-program eller en film, desto större är chansen att konsumenten minns varumärket 

de exponerats för. Vidare framhåller Fill (2011) att en svaghet som kan urskiljas med 

produktplacering är dess oförmåga att erbjuda förklaringar, detaljer eller någon essentiell 

information om produkten som kan vara av intresse för konsumenten i beslutsprocessen. 

Likaså påvisar Gould et al. (2000) produktplaceringens bristande flexibilitet, vilket kan skapa 

problem för inblandade aktörer. Exempelvis menar författaren att många filmer idag 

distribueras globalt, men då en produktplacering inte kan anpassas efter kulturella skillnader 

blir resultatet istället en standardisering av dessa, eller att placeringen inte genomförs.  

Gupta et al. (2000) menar att produktplacering som kommunikationsverktyg når ut till en bred 

publik, samt att budskapet som levereras via produktplacering blir långvarigt. Detta framhäver 

författarna i samstämmighet med Bhatnagar et al. (2004) beror på att film inte endast visas på 

bio, utan även åtskilliga år efter på tv samt som hyrfilm, vilket även gäller tv-produktioner 

som ofta visas i repris. Däremot menar Balasubramanian (1994) att det är svårt att mäta 

effekten och lönsamheten av en placering, vilket skiljer sig från traditionell reklam där 

responsen från mottagarna är lättare att mäta. Svårigheten med att mäta effekterna av 

produktplacering berörs även av Hudson och Hudson (2006), vilka lyfter fram att 

marknadsförare har mindre kontroll över produktplacering jämfört med traditionell reklam.  

För att en produktplacering ska vara framgångsrik, är det enligt Cebrzynski (2006) av högsta 

vikt att en film eller ett tv-program passar varumärkets image och inte skadar den. Vidare 

betonar han även vikten av att ett varumärke syns i ett naturligt sammanhang för att förmedla 

rätt budskap, vilket även berörs av Lehu (2007) som belyser att medvetenheten av ett 

varumärke förstärks på ett konkret sätt av sammanhanget placeringen sker i. Cebrzynski 

(2006) framhåller även att för stor uppmärksamhet inte bör ägnas åt själva produkten, då detta 

kan ta fokus från handlingen. Därför menar författaren att de som arbetar med 

produktplacering bör inneha kunskaper gällande hur produktplacering ska hanteras för att 

kunna säkerställa dess framgång. Vidare framhäver Jobber och Fahy (2009) i samstämmighet 

med Cebrzynski (2006) att om en produktplacering misslyckas kan detta skada varumärkets 

image och minska uppmärksamheten kring den potentiella exponeringen.  

Hackley och Tiwsakul (2006) menar att placeringen av varumärken och produkter i tv-

program och filmer ökar autenticiteten, vilket även framhävs av Cowley och Barron (2008) 

som samtidigt lyfter fram att produktplacering ökar mottagligheten för konsumenten att 

minnas varumärket. Vidare menar Russel och Belch (2005) att produktplacering som 
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kommunikationsverktyg präglas av att en produkt eller tjänst demonstreras i en naturlig 

användarkontext. Detta menar författarna i enighet med McCarty (2004) ger mottagaren en 

möjlighet att associera placeringen med en karaktär eller livsstil, där även Shrum (2004) 

beskriver att en karaktär som använder ett speciellt varumärke kan skapa känslor kring det. 

Likaså belyser Hudson och Hudson (2006) att karaktärer, vilka delar användandet av 

varumärket med mottagarna, kan bidra till en relation mellan publik och karaktärerna samt 

öka uppmärksamheten gentemot ett varumärke. 
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-Produktplacering som kommunikationsverktyg 

-Produktplacering i kommunikationsmixen 

-Produktplaceringens dimensioner 

-Integration i ett naturligt sammanhang 

-Utveckling och framtidsutsikter 

4. EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS 

___________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel förbinds det empiriska material som erhållits genom sju intervjuer med 

varandra samt med den teoretiska referensramen som tagits fram under kapitel tre. Nedan 

följer en kort sammanfattning av de personer vi intervjuat, för att underlätta läsningen; 

 Mattias Carlström, tv-strateg och Emma Öhlin, tv adviser på mediebyrån Carat 

 Bengt Dahlström, informationschef för Toyota och Lexus 

 Magnus Ericsson, försäljningschef på CA Billqvist och Maritha Billqvist, VD och 

grundare av CA Billqvist AB 

 Nicke Johansson, informationschef på Meter television 

 Jeanette Johansson, head of branded content på Eyeworks Sweden AB 

 Emma Olofsson och Lina Ekfeldt, arbetar på mediebyrån Venue Media 

 Sophie Wachtmeister, arbetar inom TV4-gruppen med innehållsrelaterade affärer 

___________________________________________________________________________ 

I närheten till den teoretiska referensramen, ser vi under 4.1 en koppling till den icke-

kommersiella kontexten produktplacering karaktäriseras av samt hur fenomenet verkar som 

kommunikationsverktyg. Under 4.2 finner vi en närhet till produktplacering som en del av 

kommunikationsmixen, och hur den kan samverka med övriga verktyg. 4.3 framhäver de 

olika former produktplacering kan anta och därigenom olika sätt varumärkesexponering kan 

ske via.  Fortsättningsvis kopplas 4.4 till det naturliga sammanhang produktplacering sker i, 

varumärkesassociation och image. Under 4.5 återfinns en närhet till kommunikations-

kanalernas förändrade betydelse och dess påverkan för produktplacering. Vi vill likaså belysa 

att det efter varje rubrik återfinns kortfattade avslutande personliga reflektioner.  
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4.1 Produktplacering som kommunikationsverktyg 

”Att produktplacera är att medvetet låta en produkt eller ett varumärke synas som rekvisita i 

en film eller tv-produktion”, menar Magnus Ericsson. I nära koppling framhåller Emma Öhlin 

att produktplacering handlar om att sätta en produkt i ett sammanhang och att låta den synas i 

en icke-kommersiell kontext. Vidare kan produktplacering enligt Lehu (2007) förklaras som 

processer i syfte att placera ett företags produkter, varumärken eller tjänster, antingen visuellt 

eller i manus i utvalt media. Utöver att sätta en produkt i ett sammanhang, menar Sophie 

Wachtmeister att produktplacering innebär att få betalt för att i marknadsföringssyfte använda 

en produkt i ett programs berättande. Detta överensstämmer med den amerikanska 

handelskommissionens (2005) definition av produktplacering, som menar att produkt-

placering är då varumärkta produkter sätts in i ett program i utbyte mot finansiella resurser 

eller andra medel. Emma Olofsson framhåller att produktplacering är ett varumärke insatt i 

rörlig media som inte är där av en slump, utan att det ligger ett strategiskt val bakom. I 

tidigare resonemang av Lehu (2007) framhålls att klient, mellanhand och produktionsbolag 

kan ses som tre aktörer som verkar inom produktplaceringsmarknaden. Under våra intervjuer 

med mediebyråer, produktionsbolag, tv-kanal och varumärke har det framkommit att 

beroende på vilken aktör som tillfrågas benämns begreppet produktplacering på olika sätt. 

Exempelvis menar Nicke Johansson på produktionsbolaget Meter att de ofta pratar om 

kommersiella samarbeten synonymt med produktplacering. Detta lyfts även fram av Sophie 

Wachtmeister på Tv4 som framhåller att programsamarbeten är ett begrepp som används i 

liknelse med produktplacering. Vidare belyser hon att de på Tv4 inte vill att produktplacering 

ska nämnas i andra sammanhang än när de tydligt tagit betalt för ett exklusivt samarbete där 

det finns ett tydligt marknadsföringssyfte.  

Mattias Carlström framhåller att produktplacering är ett kommunikationsverktyg som ökar i 

allt större utsträckning och att efterfrågan att produktplacera är större nu än någonsin. Likartat 

beskriver Hardy (2010) i enighet med Galician (2004) att produktplacering är ett 

kommunikationsverktyg som ökar i betydelse, vilket enligt författarna beror på att marknads-

förare ständigt söker nya vägar att kommunicera med marknaden. I närhet till detta menar 

Aaker (2008) att de företag som vågar sticka ut och finna nya vägar att kommunicera via olika 

verktyg, kommer vara vinnare i kampen att skapa god varumärkeskännedom. Vidare menar 

Emma Öhlin att; 
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”…företag måste hitta nya vägar att synas på, de vill göra någonting nytt och inte bara synas 

i reklambruset. Då är produktplaceringar och mer integrerade lösningar ett helt nytt sätt att 

synas”. 

Nicke Johansson lyfter fram problematiken kring att kommersiellt intressanta grupper idag 

innehar ett annorlunda beteendemönster av tv-tittande jämfört med förr. Detta menar han har 

möjliggjorts genom ny teknik i form av att tittare kan välja att exempelvis spola förbi 

reklamen, titta i mobilen samt på play-kanaler. Den nya teknologin och dess påverkan lyfts 

även fram av Sinclair (2012), som ifrågasätter i vilken utsträckning budskapet når mottagaren. 

Magnus Ericsson menar att tv-tittandet i viss mån har förflyttats ut till andra tekniska 

plattformar där reklamavbrotten i stor utsträckning kan undvikas. Vidare menar Nicke 

Johansson att detta har medfört att värdet på traditionell tv-reklam sjunker i allt större grad. 

Även Dahlén och Lange (2003) diskuterar antalet distraherande element som förekommer i 

samband med reklamen, där reklambrus och zappning lyfts fram. Reklambrus innebär enligt 

författarna att mycket reklam gör det svårt för varje enskild reklam att överrösta bruset och bli 

uppmärksammad. Magnus Ericsson menar att dagens konsumenter blir överösta av 

information, vilket medför att allt inte fastnar i konsumentens medvetande. I samband med 

detta framhäver han vikten av att vara i programmet och att framtiden ligger i att nå ut i tv 

som är det mediet med hög status idag. Sophie Wachtmeister ger sin syn så på traditionella tv-

reklam och framhåller att folk i stor mån fortfarande tittar på reklamen, vilket visar sig genom 

den fortsatta effekten på försäljningen. I närhet till detta belyser även Hackley (2005) i 

samstämmighet med Jobber och Fahy (2009) att annonsering i tv fortfarande är ett starkt 

medium trots de distraherande element som förekommer. 

Emma Öhlin lyfter fram att tv är det media som bör användas om man vill nå ut brett och till 

många, vilket även framhålls av Hackley (2005). Genom att placera produkter eller 

varumärken i tv-program, belyser Maritha Billqvist att företag når ett stort antal tittare, vecka 

efter vecka. I nära koppling menar även Gupta et al. (2000) att produktplacering som 

kommunikationsverktyg når ut till en bred publik samt att budskapet som levereras blir 

långvarigt. Magnus Ericsson poängterar att genom att produktplacera i tv kan budskapet nå 

alltifrån 300 000 till 3 miljoner tittare varje vecka, till skillnad från biofilm som idag har ca 

300 000 tittare totalt. Dock menar Jeanette Johansson att film-och dramproduktioner är 

premiumprodukter och har en längre livslängd. I samband med detta lyfter hon fram att det 

krävs ett grundligt arbete med produktplacering i film, då de inte försvinner eller kan suddas 

ut. Detta kan kopplas till Cebrzynskis (2006) resonemang kring att det är av vikt att de som 
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arbetar med produktplacering innehar de kunskaper som krävs för att kunna säkerställa dess 

framgång. Under våra intervjuer har samtliga respondenter framhållit att effekten av produkt-

placering är svår att mäta. Detta belyser även Balasubramanian (1994) som en nackdel med 

produktplacering som kommunikationsverktyg. Vidare menar Emma Öhlin att om man köper 

vanliga reklamspottar kan man räkna på hur många gånger det kommer kommuniceras, vilket 

är svårare med produktplacering. Även Emma Olofsson uttrycker att det är ett lotteri, då det 

återfinns en osäkerhet i hur kanalerna väljer att sända programmen.  

Produktplacering avviker enligt Galician (2004) i samstämmighet med Hudson och Hudson 

(2006) från övrig marknadskommunikation, vilket kan kopplas till dess icke-kommersiella 

karaktär. Detta är enligt samtliga respondenter en framträdande egenskap som produkt-

placering karaktäriseras av. Vidare betonar Maritha Billqvist att den icke-kommersiella 

känslan är oerhört viktig och kan ses som produktplaceringens yttersta spets, då en 

produktplacering enligt henne inte ska uppfattas som ett reklambudskap. Att produktplacering 

i vissa fall går mot att uppfattas som reklamfilm är något Magnus Ericsson tar avstånd från, då 

det enligt honom är den undermedvetna iakttagelsen hos konsumenten som är det 

betydelsefulla. I närhet till detta benämner Balasubramanian (1994) produktplacering som ett 

hybridmeddelande, vilket syftar till att det kommersiella budskapet maskeras. Författaren 

lyfter även fram att hybridmeddelanden ofta är ”hidden but paid” vilket kan kopplas till 

Emma Olofssons resonemang kring att produktplacering inte uppfattas som reklam, utan 

istället kan ses som dold reklam. Likaså framhåller Jeanette Johansson att omedveten reklam 

och omedveten påverkan enligt henne är den bästa. Hon förklarar att; 

”…det finns massor av exempel på det i tv-program, där det inte har märkts att det har varit 

produktplacering, men nog har det sålt slut i affären. Då har man lyckats!” 

Cowley och Barron (2008) menar att produktplacering innehar ett övertag gentemot 

traditionell reklam, vilket kan hänföras till dess gömda motiv av övertalning. I nära koppling 

beskriver Bengt Dahlström att en lyckad produktplacering är då den inte uppfattats av 

konsumenten, vilket därmed kan sammankopplas med dess gömda och otydliga karaktär.  

Vi har skapat oss en förståelse för att produktplacering är ett kommunikationsverktyg som 

ökar i betydelse, då det finns en efterfrågan att hitta nya sätt att kommunicera med marknaden 

på. Mycket tyder på att företag idag inte endast vill synas i bruset, där det finns risk att deras 

budskap inte når mottagaren. Detta kan hänföras till att konsumenten har fått allt större 
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kontroll över tv-tittandet. Vi har även identifierat att den icke-kommersiella karaktären är av 

stor betydelse, och att budskapet inte ska uppfattas som reklam.  

4.2 Produktplacering i kommunikationsmixen  

Emma Olofsson menar att Sverige inte har kommit så långt att man kan påstå att produkt-

placering lever ett eget liv, och att det kan vara svårt att avgöra vart i kommunikationsmixen 

det hör hemma. Likartat förklarar Bengt Dahlström att många föredrar att lägga in allt i fack, 

men att han inte anser att det finns några bekväma boxar att lägga produktplacering i. Han 

betonar i samband med detta att det är mer flytande gränser som går in i alla olika områden, 

vilket enligt honom gör produktplacering än mer intressant. I närhet till detta lyfter Russel och 

Belch (2005) fram produktplacering som en allt mer framträdande komponent inom 

marknadsföringen. Vidare berättar Nicke Johansson att då företag skapar sina budgetar och 

planerar sina marknadsföringsaktiviteter finns det ofta en del av budgeten som är avsedd för 

diverse saker, vilket är där produktplacering ofta idag hamnar. Även Jeanette Johansson 

menar att produktplacering ofta ses som ”ad-on” till den traditionella marknadsplanen. Bengt 

Dahlström framhåller svårigheten i att lyfta ur produktplacering från övriga kommunikations-

verktyg i mixen, och understryker samtidigt att produktplacering är en del av den uppfattning 

som skapas kring ett varumärke. I samband med detta lyfter han fram att det inte är enkelt att 

bygga ett varumärke, utan att det krävs pusselbitar som läggs vid rätt tillfälle och med rätt 

budskap. En närhet ses till Pickton och Broderick (2001), vilka menar att god marknads-

kommunikation innefattar beslut kring att välja vem man ska kommunicera med, utforma rätt 

budskap och välja på vilket sätt man ska kommunicera med marknaden. Vidare menar 

Magnus Ericsson att det övergripande målet med produktplacering är att förstärka varumärket 

och skapa varumärkeskännedom. En tydlig koppling kan ses till Elliot och Percy (2007) vilka 

menar att all marknadsföring syftar till att skapa en medvetenhet kring varumärket, där likaså 

Aaker (2008) lyfter fram att god varumärkeskännedom kan skapa en mängd konkurrens-

fördelar. 

Enligt Emma Olofsson kan produktplacering ses som en typ av både PR och reklam. Hon 

lyfter i samband med PR fram att produktplacering skapar känslor, vilket även Emma Öhlin 

menar. Hon framhäver att en bra produktplacering leder till bra PR samt att det kan skapas en 

hype i samband med att synas i exempelvis Solsidan. Dock lyfter Rossiter och Bellman 

(2005) fram att medial uppmärksamhet kan påverka företaget i både negativ och positiv 

bemärkelse. I närhet betonar Mattias Carlström att all publicitet inte alltid är bra publicitet. 

Genom att se dina produkter i tv, menar Maritha Billqvist gör produktplacering till en del av 
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PR, där hon lyfter fram styrkan i att exempelvis se kockarna använda knivarna i ett naturligt 

sammanhang jämfört med att se det platt i en tidning. I liknelse med detta framhåller Dahlén 

et al. (2010) att vikten av PR ökar, då tilliten och effektiviteten av den traditionella reklamen 

minskar. I samstämmighet med Smith (1993), menar Maritha Billqvist att ett meddelande som 

når mottagaren via PR innehar högre trovärdighet jämfört med traditionell reklam. I samband 

med publicitet framhåller Bengt Dahlström att om det skapas positiv publicitet kring en film 

eller ett tv-program, kan detta bidra till att det skapas en stolthet inom företaget att synas i 

sammanhanget. Även Emma Olofsson menar att produktplacering kan bidra till intern 

marknadsföring, då det skapas en sammanhållning och stolthet av att synas i tv.   

Jeanette Johansson framhåller att produktplacering givetvis är ett reklambudskap, men att det 

inte är lika tydligt jämfört med traditionell reklam, vilket hon ser som en fördel med 

fenomenet. I närhet till detta lyfter Bhatnagar et al. (2004) fram att produktplacering är en 

kommunikationsstrategi som karaktäriseras av en otydlighet gällande att identifiera vem 

sändaren av budskapet är. Crosier (1999) framhäver i sin definition av reklam, att den ska 

vara identifierbar, vilket innebär att mottagaren ska vara medveten om att det budskap som 

sänds ut är marknadskommunikation. Däremot menar Maritha Billqvist att det budskap som 

förmedlas via produktplacering ofta behöver ses flertalet gånger för att det ska uppfattas som 

reklam av mottagaren. Emma Öhlin framhåller att i en reklamfilm kommunicerar du på ett 

annat sätt och har större kontroll över meddelandet du sänder ut, produktplacering är mer 

statiskt och det är svårare att förmedla information om produkten.  I nära koppling menar 

Hudson och Hudson (2006) att marknadsförare i stor utsträckning har mindre kontroll över 

produktplacering jämfört med traditionell reklam där du helt kan kontrollera budskapet. I 

samband med detta menar Mattias Carlström att det även är lättare att ha invändningar till en 

reklambyrå och utforma en reklamfilm utifrån helt egna önskemål. Detta menar han skiljer sig 

från produktplacering, då du för att kontrollera hur produktplaceringen blir måste vara med 

från början av produktionen för att få access och skapa ett lyckat samarbete. Magnus Ericsson 

framhäver dock att tittartävlingar är en lyckad kontext för produktplacering, då det ges 

möjlighet att informera om produkten i ett naturligt sammanhang och samtidigt få otroligt bra 

exponering. I närhet till detta menar Jobber och Fahy (2009) att tittartävlingar är en del av 

verktyget säljfrämjande åtgärder, vilket ofta integreras med andra verktyg i kommunikations-

mixen. 

Maritha Billqvist beskriver att produktplacering kan ses som ett startverktyg i 

kommunikationsmixen och att produktplacering i de bästa av världar blir basen, där man 
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sedan adderar olika verktyg och bygger en plattform. I närhet lyfter Russel och Belch (2005) 

fram att produktplacering kan erbjuda en grund för PR-aktiviter, reklam och säljfrämjande 

åtgärder. Bengt Dahlström framhåller att produktplacering inte kan ersätta andra komponenter 

inom marknadskommunikationen och inte heller verka som egen enhet, utan det krävs en 

kombination med andra kommunikationsverktyg för att verka effektivt och nå framgång. En 

produktplacering menar han dock kan förstärka identifikationen för ett begynnande 

varumärke, genom placering i ett sammanhang. Likartat belyser Emma Öhlin att det krävs en 

integration av olika verktyg för att öka möjligheterna att mottagaren uppmärksammar 

varumärket. Att arbeta med endast produktplacering framhåller Russell och Belch (2005) kan 

skapa en medvetenhet och förstärka ett varumärkes image, men genom en kombination av PR 

och reklam skapas en större effekt på försäljning.  

Ett tillvägagångssätt för att öka effekterna av produktplacering benämner Hardy (2010) som 

cross-promotion, vilket han menar har till syfte att skapa möjligheter och därmed verka 

konkurrenskraftigt på den ständigt förändrande marknaden. Vidare betonar Maritha Billqvist 

vikten av att använda sig av cross-promotion, att ta produktplaceringen ut på fler plattformar, 

som är; 

”…ett sätt att få ut mer av sin produktplacering, förlänga aktiviteten och skapa riktigt bra 

goodwill kring sin medverkan.” 

I anknytning till detta framhäver Russel och Belch (2005) att användandet av cross-promotion 

ökar i allt större utsträckning. Fortsättningsvis förklarar Magnus Ericsson att cross-promotion 

handlar om att samverka med material från produktioner med övrig marknadsföring. Vidare 

exemplifierar han att en färgtillverkare, vilka produktplacerat i Bygglov, förlängde aktiviteten 

genom att delvis annonsera i dagspress, tv-reklam och använde billboards kring sin 

medverkan i programmet. Maritha Billqvist och Magnus Ericsson förklarar att CA Billqvist 

köpte rättigheterna av kanalen åt färgtillverkaren och skapade en helhetslösning som gav stor 

impact på försäljningen. Mattias Carlström framhäver samtidigt att en integration av olika 

kommunikationsverktyg innebär en högre kostnad för företag, men påpekar att om de väl 

bestämt sig för att satsa på produktplacering, kan de likväl lägga resurser på att ta ut det på 

andra plattformar och förlänga aktiviteten. Andra aktiviteter som CA Billqvist anser är bra 

cross-promotion är bland annat förhandsvisningar av långfilmer till personal och kunder, 

besök på inspelningsplats, reportage i personal- och kundtidningar samt butiksaktiviteter. 

Dessa kan enligt Russel och Belch (2005) ses som olika tillvägagångssätt för att förlänga en 
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aktivitet, vilket de framhäver är en av möjligheterna med cross-promotion. I närhet belyser 

Hudson och Hudson (2006) att det är viktigt att integrera olika verktyg i kommunikations-

mixen för att öka effekten av produktplacering. Vidare anser Magnus Ericsson att cross-

promotion är en viktig del för alla inblandade och poängen är att dra nytta av både produktens 

och filmens/tv-programmets varumärke. I närhet till detta menar Hardy (2010) att begreppet 

syftar till en planerad reklamstrategi där flertalet medier används för att främja en produkt 

eller tjänst.  

För att kunna använda sin medverkan i en film eller i ett tv-program i övrig marknadsföring ut 

mot kund krävs det enligt samtliga respondenter en associationsrätt, vilket innebär att ett 

företag köper rättigheter för att få förknippas med en film eller ett tv-program. Enligt Sophie 

Wachtmeister är cross-promotion ett något föråldrat begrepp och vill istället framhäva vikten 

av associationsrätter, vilket även bidrar till att skapa större effekter för produktplacering. 

Enligt henne är cross-promotion ett begrepp som endast syftar till användandet av fler 

plattformar att kommunicera via, och att en associationsrätt kan verka som en del för att 

förädla cross-promotion. Vidare understryker Jeanette Johansson, att om ett företag väljer att 

köpa associationsrätter, kan detta skapa otroliga effekter. Nicke Johansson beskriver att en 

associationsrätt är då tv-program och filmer blir varumärken som företag vill associeras med i 

andra och fler sammanhang, vilket flyttar ut placeringen till olika plattformar. Bengt 

Dahlström framhåller en ökad betydelse för associationsrätter och en integration med andra 

mediekanalar, där han i nära koppling ger ett exempel från då Toyota produktplacerade i den 

första Hamiltonfilmen. I samband med filmen, skapade de en bilmodell med specialutrustning 

som döptes efter filmen. Detta bidrog till att det uppstod en bra synergieffekt eftersom då 

bilen marknadsfördes, fick även filmen publicitet och Toyota fick draghjälp. I närhet till detta 

menar Hardy (2010) att denna typ av samarbete skapar unika marknadsföringsmöjligheter, där 

produktens och filmens varumärke kan dra nytta av varandra. I samband med integrationen av 

olika mediekanaler, framhåller dock Bengt Dahlström en problematik i att utforma aktiviteter 

omkring en produktplacering, då det blir väldigt tydligt och framträdande att de produkt-

placerar. En tydlig produktplacering motsäger Dahléns et al. (2010) resonemang kring att 

produktplacering karaktäriseras av att sändaren av budskapet är svår att uppfatta, vilket kan 

liknas vid Balasubramanians (1994) resonemang kring dess icke-kommersiella karaktär.  

Jeanette Johansson framhäver att begreppet produktplacering inte återspeglar den kontinuitet 

och långsiktighet som idag är av stor vikt för att kunna skapa lyckade samarbeten. I närhet 

betonar Bengt Dahlström att långsiktighet är av högsta vikt för att kunna utveckla produkt-
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placering i Sverige. Även Dahlén et al. (2010) i samstämmighet med Axelsson och Agndal 

(2012) menar att det är betydelsefullt att skapa sig en långsiktigt hållbar position för att 

uppfattas som attraktiv av sina målgrupper. Istället för att tala om produktplacering, 

framhåller Jeanette Johansson att branded content är det nya begreppet, som syftar till att 

andra aktiviteter bör integreras i samband med en medverkan i en film, inte endast produkt-

placering. Vidare beskriver hon att det handlar om att företag inte vill lägga flera hundratusen 

på att endast produktplacera och sen är det ”tack för kaffet”. Hon menar att produktplacering 

är en del av branded content, och beskriver det på följande vis; 

”Produktplacering är det första kornet, det första man gör i ett långt samarbete och för att 

lyckas måste man se det som en helhetsaffär”. 

Branded content syftar enligt henne till att skapa samarbeten som präglas av långsiktighet, 

hållbarhet och välinvesterade pengar. En anknytning ses till det Lehu (2007) och Shrum 

(2010) lyfter fram som branded entertainment, vilket syftar till ett mer sofistikerat begrepp av 

produktplacering där fler parter är inblandade i samarbetet. Även Nicke Johansson framhåller 

vikten av att hitta bra vägar för alla inblandade parter, för att lyckas skapa bra innehåll i film- 

och tv-produktioner. I närhet till detta framhåller Hudson och Hudson (2006) att det blir allt 

vanligare att varumärkta produkter vävs in i en underhållningskontext och bidrar till ökade 

samarbetsmöjligheter. Jeanette Johansson framhåller att intresset av samarbeten inom 

branschen är stort och då varumärket lyckas räkna hem affären genom branded content, 

kommer detta fortsätta öka. I samband med detta ger hon ett exempel på denna form av 

samarbeten; innan lanseringen av filmen Snabba Cash II anordnade Eyeworks ett castingevent 

för klädföretaget JC, vilka produktplacerade i filmen. Detta bidrog till att JC:s kampanj ”jeans 

for all” snabbt spred sig och delades via Facebook. JC fick även unikt redaktionellt material 

att kommunicera kring filmen, vilket de kunnat använda i sina butiker och övrig 

marknadsföring. Andra aktiviteter menar hon kan vara att anordna tävlingar och ta ner folk till 

inspelningsplatsen för att skapa goodwill för företaget. I nära koppling till detta menar 

Hackley (2005) att dessa olika former av säljfrämjande åtgärder syftar till att belöna 

konsumenterna och därmed uppmuntra till lojalitet gentemot ett varumärke.   

Vi har lagt märke till svårigheten att lyfta ur produktplacering från övriga verktyg i 

kommunikationsmixen, men att det dock ofta återfinns kopplingar till kommunikations-

verktygen PR och reklam. Vi har kunnat urskilja att produktplacering kan skapa ökad 

trovärdighet gentemot ett varumärke, samtidigt som det är svårare att kontrollera budskapet. I 
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vår studie framhålls det att produktplacering ofta integreras med andra verktyg för att förlänga 

aktiviteten, där effekten av produktplacering ökar genom att köpa associationsrätter.  

4.3  Produktplaceringens dimensioner  

Som framkommit i den teoretiska referensramen kan produktplacering ske på olika vis, vilket 

diskuterats utifrån exempelvis Lehus (2007) och Russels (2008) resonemang av olika 

dimensioner. Nicke Johansson menar att det är vanligt att det skapas samarbeten gällande 

rekvisita då det behövs verktyg och andra hjälpmedel i program såsom Äntligen Hemma. I 

samstämmighet till detta berör även Magnus Ericsson rekvisitaplacering som en form av 

produktplacering de arbetar med, vilket innebär att visa upp ett kök eller vardagsrum och 

använda produkter som behövs för att göra programmet. Likheter kan urskiljas till vad Russel 

(1998) benämner som ”on-set” placering, vilket syftar till att produkter används i scener där 

de hör hemma, i ett naturligt sammanhang. Maritha Billqvist lyfter vidare fram att det vid 

användning av denna typ av placering är det inte vanligt att varumärken syns i bild eller 

nämns i en dialog, vilket gör att det finns en närhet till vad d`Astous och Seguin (1999) 

beskriver som outtalad produktplacering. Denna form av produktplacering förklarar 

författarna inte refereras till i tv-seriens eller filmens kontext. Trots dessa resonemang, 

framhåller Emma Olofsson att företag som tillhandahåller rekvisita i en produktion ändock 

kan erhålla positiva effekter. Hon menar exempelvis att om en kund är intresserad av soffor 

och ser en snygg soffa i ett vardagsrum, söker kunden själv upp vart den kommer från i 

inköpslistan som vanligen återfinns på nätet. Sophie Wachtmeister framhåller att företag som 

bidragit eller sponsrat med rekvisita till en produktion, kan benämnas som en form av 

programsamarbeten då det sker ett gemensamt utbyte mellan parterna utan monetära aspekter. 

Den form av produktplacering som CA Billqvist arbetar mest med är enligt Magnus Ericsson 

finansierade inslag, då ett företag exempelvis kommer till ett tv-program för att installera till 

exempel en värmepanna eller lägga in nytt värmegolv. Likaså framhåller Emma Olofsson att 

de på Venue Media arbetar med att produkten integreras i manus, i form av att man 

exempelvis installerar ett bredband och samtidigt pratar om det. Vid dessa tillfällen, lyfter 

Maritha Billqvist fram att det inte endast är loggan av ett varumärke som visas, utan det sker 

även en demonstration där produktens egenskaper förklaras. Magnus Ericsson beskriver 

exempelvis i Sofias Änglar att; 

”… då de byter fönster och beskriver att det är fjärrstyrt, har regncensor och stänger sig 

självt – ett grymt fönster. Fantastiskt att komma ut med i media, få se hur något fungerar”. 
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I närhet till detta beskriver Hackley (2008), i samstämmighet med d`Astous och Seguin 

(1999), att produktplacering kan kategoriseras utifrån dimensionen integrerad produkt-

placering. Detta i liknelse med ovan nämnda citat, innebär att användandet av en produkt ger 

stöd i en specifik scen samt att valda ord om varumärket uttrycks.  I samband med detta 

belyser även Russel (1998) att beroende på i vilken utsträckning produkten syns och beskrivs 

kan det ses som antingen en produktplacering med låg intensitet eller hög intensitet. I nära 

koppling lyfter Nicke Johansson fram att vid användandet av denna form av placering är det 

viktigt att det utgår från att programredaktionen tycker att det är bra produkter som exponeras, 

annars blir det inte trovärdigt. Vidare framhåller Magnus Ericsson att det inte får bli en 

instruktionsvideo, för då försvinner trovärdigheten. I närhet till detta poängterar Sophie 

Wachtmeister att det inte bör förekomma tydliga zoomningar på specifika varumärken och 

produkter, då det uppfattas som respektlöst mot tittaren. Detta kan liknas vid vad Lehu (2007) 

benämner som den klassiska formen av produktplacering, vilken går ut på att en viss produkt 

eller varumärke synliggörs i kamerabilden. Att endast visa sitt varumärke i bild i ett tv-

program vid enstaka tillfälle menar Bengt Dahlström inte ger någon större effekt. Detta kan 

även kopplas till Lehus (2007) resonemang kring att den klassiska placeringen är mer taktiskt 

än strategisk, då den fokuserar mer på det kortsiktiga perspektivet istället för på helhets-

perspektivet. 

Lehu (2007) berör även den minnesväckande produktplaceringen, vilken syftar till att endast 

en specifik produkt uppenbarar sig. För att kunna använda denna form av placering menar 

Magnus Ericsson att produkten måste särskilja sig från konkurrenterna och inneha specifika 

attribut som kan härledas till produkten.  Bengt Dahlström belyser ett tydligt exempel i form 

av att Fredde i Solsidan kör Segway, där tittaren uppfattar produkten utan vidare eftertanke på 

grund av dess utmärkande attribut. I närhet till detta exemplifierar Emma Olofsson en Iphone, 

där mottagaren utan att se varumärket ändå skapar associationer till att det är en Iphone.  

En produktplacering framhåller Bengt Dahlström lätt kan uppfattas som för tydlig då 

varumärket nämns i en dialog. Vidare berättar han att de i den senaste Hamiltonfilmen ska 

identifiera en bil på Skanstullsbron och skådespelaren säger; ”det är en blå Lexus”.  I denna 

kontext bidrar omnämningen till att identifikationen blir lättare, vilket Bengt Dahlström 

menar ger bra exponering. Gränsfall framhåller han istället kan vara om exempelvis Calle i en 

film säger; ”oj här kommer du i din nyinköpta Toyota”. I närhet till detta kan en koppling ses 

till Russels (1998) resonemang kring att denna typ av placering påverkas av kontexten som 

varumärket nämns i, vilken betoning som används samt i vilken frekvens varumärket nämns. 
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Författaren benämner denna typ av produktplacering som script placement, vilket innebär att 

varumärket nämns i en dialog. För att kunna göra dessa direkta inskrivningar i manus på ett 

bra sätt, menar Maritha Billqvist att det krävs otrolig framförhållning och att man är med 

tidigt i processen. 

Emma Öhlin lyfter fram att det finns program där varumärken själva finansierar den största 

delen av programmets budget, exempelvis program som Färjan och Ullared. Dessa så kallade 

helfinansierade program, menar hon är väldigt kostsamma. Detta kan kopplas till vad Magnus 

Ericsson benämner som produktionsfinansiering, då ett varumärke är med och finansierar en 

större del av en hel produktion. I närhet till detta lyfter Russel (1998) fram plot placement, 

vilket innebär att produkten blir en del av handlingen och placeringen består av både visuella 

och verbala uttryck. Ett tydligt exempel på detta är programmet Aldrig mera fet som 

finansieras av Xtravaganza, där tittaren får följa en överviktig persons resa mot ett lättare liv 

med hjälp av Xtravaganzas metoder. Jeanette Johansson lyfter fram att det i ett sådant format 

passar att ha endast en finansiär, då det är innehållet i programmet som styr och inte 

produkten. Program som Färjan, Ullared och Aldrig mera fet, där det är en avsändare av 

budskapet, kan kopplas till det d`Astous och Seguin (1999) benämner som integrerad och 

uttrycklig produktplacering då varumärket inte endast uppenbarar sig, utan även dess attribut 

samt egenskaper demonstreras och uttrycks. 

Vidare menar Emma Öhlin att effekten av dessa helfinansierade program är något som 

företaget märker av först efteråt, om de får tillräckligt med PR. I anknytning till detta menar 

Hackley (2005) att PR har till syfte att skapa goodwill och ge en positiv bild av företagets 

varumärke gentemot intressenter och den allmänna publiken. Detta framhåller Emma Öhlin 

att programmen Färjan och Ullared har lyckats med, då allt fler åker på både kryssningar och 

till Ullared. Jeanette Johansson lyfter fram att sådana program tål att ha endast en avsändare, 

men att det i film- och dramaproduktion är svårhanterligt att använda sig av fullfinansierat 

stöd då detta enligt henne blir ohanterligt. Vidare tror hon inte att vi kommer få se 

fullfinansierade filmer, då det måste vara det konstnärliga och manuset som styr en film och 

inte en produkt. I närhet till detta betonar Urde i tidsskriften Säljaren (2012) att en risk med 

produktplacering är att manusförfattarnas konstnärliga frihet beskärs.   

I detta avsnitt har det lyfts fram att produktplacering som kommunikationsverktyg innehar en 

multi-dimensionell karaktär, då det finns många olika tillvägagångssätt att använda sig av 

produktplacering på. Det har framkommit att beroende på hur en placering sker, skapas det 
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olika effekter. Vidare har vi funnit att den klassiska formen av produktplacering i stor mån 

ersätts av integrerade former. Vi har identifierat att trovärdighet är av stor vikt, samt att det 

måste vara innehållet som styr en film eller ett tv-program, inte en produkt.  

4.4 Integration i ett naturligt sammanhang 

Maritha Billqvist framhäver att produktplacering innehar en fördel i att synas i ett 

redaktionellt sammanhang, då det skapas större effekter än att exempelvis se det platt i en 

tidning. I närhet till detta lyfter Jeanette Johansson fram att produktplacering besitter 

förmågan att visa upp en produkt eller tjänst i en naturlig miljö, där hon beskriver; 

”…det finns inget bättre sätt idag än att i en dramafilm eller ett tv-program, faktiskt få visa 

sin produkt eller tjänst i sitt rätta sammanhang i en manusdriven miljö”. 

Vidare menar Jeanette Johansson att det är av högsta vikt att en produktplacering känns helt 

naturlig i en film. I nära koppling förklarar Maritha Billqvist att en placering är som bäst när 

den skymtar fram av ren tillfällighet och inte är påhoppande. I samband med de sekunder som 

en produktplacering syns i sin rätta miljö, menar Magnus Ericsson att varumärket har köpt sig 

en plats i konsumentens medvetande. Vidare belyser han att mottagaren känner sig tryggare 

än under reklamblocken, då exponeringen sker i ett icke-kommersiellt sammanhang. Russel 

och Belch (2005) förklarar att då produktplacering präglas av att produkten demonstreras i en 

naturlig användarkontext, ges mottagaren möjlighet att skapa associationer till ett varumärke. 

Sophie Wachtmeister framhåller att associationer gentemot ett varumärke kan driva ett 

beteende hos konsumeten, vilket hon exemplifierar genom att programmet Hela Sverige 

Bakar skapar en vilja att baka. I samband med att Kungsörnen och Arla tydligt exponeras i sitt 

naturliga sammanhang, leder detta till att konsumenten erhållit associationer gentemot dessa 

varumärken. I nära koppling menar Dahlén och Lange (2003) att det är genom associationer 

som konsumenter knyter band till olika varumärken. Nicke Johansson lyfter fram att det är 

viktigt att vara noga med hur och i vilket sammanhang produktplaceringen sker, vilket kan 

kopplas till Kapferers (2008) resonemang kring vikten av att bygga associationer som är de 

rätta för varumärket.  

Bengt Dahlström belyser fördelen med att en produktplacering blir en del av ett berättar-

sammanhang, då det i samband med detta finns möjlighet att identifiera sig med en karaktär. 

Han beskriver det på följande sätt; 
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”Alla kanske inte lever ett liv som Julia Roberts eller Brad Pitt, men många av oss kanske 

drömmer oss bort dit stundtals. Även om vi inte har utseendet kan vi kanske i alla fall ha 

samma glasögon eller köra samma bil”. 

I närhet till detta beskriver Shrum (2004) att en karaktär som använder ett speciellt varumärke 

kan skapa känslor kring det, vilket även Hudson och Hudson (2006) belyser då karaktärer som 

syns i filmer och tv-serier kan bidra till att mottagaren uppmärksammar varumärket. Vidare 

framhäver Magnus Ericsson att programledare ofta innehar och förmedlar en trovärdighet, 

vilket gör att mottagarna uppmärksammar vilka verktyg Martin Timell använder i Äntligen 

Hemma. Genom att placera varumärken och produkter i ett naturligt sammanhang, ger det 

enligt McCarty (2004) och Bhatnagar et al. (2004)  mottagaren möjlighet att associera 

placeringen med en livsstil. 

Mattias Carlström menar att produktplacering har möjlighet att trigga igång en förändring av 

ett varumärke och dess image. Han exemplifierar genom att Dell i den amerikanska serien 24 

valde att produktplacera, vilket han menar kan ses som ett strategiskt beslut från företagets 

sida i syfte att förändra Dells image mot att uppfattas som mer coolt. I nära koppling 

framhåller Magnus Ericsson att produktplacering är ett bra alternativ då ett företag vill 

förändra sin position på marknaden och särskilja sig från konkurrenterna samt förstärka sin 

image. I anknytning till detta framhåller Kapferer (2008) att positionering handlar om att ett 

varumärke betonar vad som skiljer dem från konkurrenterna, samt de egenskaper som är 

tilltalande för allmänheten. I samband med image framhåller Nicke Johansson att det krävs 

noggranna överväganden kring hur kunderna kommer uppfatta varumärket, speciellt om det 

finns en god och en ond sida i exempelvis en dramaserie. Han menar att det då gäller att man 

hamnar på den goda sidan med sin produkt. I närhet till detta påvisar Cebrzynski (2006) att 

om en produktplacering ska vara framgångsrik krävs det att en film eller tv-serie passar 

varumärkets image och inte skadar den. Dock belyser Jeanette Johansson att fokus inte bör 

ligga på huruvida det finns en god eller ond sida, utan istället på hur placeringen sker samt 

vilken målgrupp varumärket har.  

Jobber och Fahy (2009) påvisar att då det blir allt vanligare med produktplacering finns det en 

risk att mottagaren uppfattar budskapet som bedräglig reklam, om placeringen är för tydlig 

och påhoppande. Likaså menar Fill (2011) att om produktplaceringen uppmärksammas kan 

det uppfattas som oetiskt. I närhet till detta menar Mattias Carlström i samstämmighet med 

Bengt Dahlström att en produktplacering inte får bli överdriven eller för uppenbar då det kan 
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skada trovärdigheten. Likaså Urde i tidsskriften Säljaren (2012) framhåller att det finns gräns 

då en produktplacering kan uppfattas som en reklamfilm, vilken inte får överstigas. Vidare 

menar Nicke Johansson att mottagarna inte ska känna att de blir påverkade på ett otillbörligt 

sätt, utan att företag måste veta vart gränsen går.  Vidare förklarar han att om en skurk gör 

upp med huvudrollsinnehavaren på en Statoilmack och viftar med ett Statoilkort, tar det fokus 

från handlingen. Likaså framhåller Emma Öhlin att om en produktplacering inte sker i ett 

naturligt sammanhang försvinner dess syfte, då en lyckad produktplacering ska vara så bra att 

man tar till sig den utan att veta om det. 

Det har framkommit att det är av vikt att en produktplacering känns helt naturlig i en film 

eller tv-program. vi har även lagt märke till att sammanhanget som placeringen sker i är av 

betydelse, då detta kan påverka imagen i både negativ och positiv bemärkelse. Vi har 

identifierat att produktplacering kan dra fördel av att det sker i en icke-kommersiell kontext, 

samt i ett naturligt användarsammanhang. Det är även viktigt att ha i åtanke att en för tydlig 

placering kan uppfattas som oetisk reklam.  

4.5 Utveckling och framtidsutsikter 

Emma Olofsson menar att det 20 år tillbaka i tiden var sällsynt med produktplacering i 

Sverige, men att det senaste decenniet har präglats av ett ökat användande av detta fenomen.  

I närhet till detta menar Russel och Belch (2005) i samstämmighet med Hackley et al. (2008) 

att strategin kring att placera varumärken i filmer och tv-program inte är något nytt fenomen 

som cirkulerar på marknaden. Enligt Galician (2004) och Bhatnagar et al. (2004) tog 

produktplacering sin start redan under i 1920-talet i USA. Dock menar Maritha Billqvist att 

produktplacering i Sverige inte har en lika lång historia, då det 1993 när hon började arbeta 

med produktplacering fortfarande var ett relativt outforskat område. Vidare menar hon att det 

har skett en stor förändring under de senaste fem åren, då allt fler innehar kunskap om vad 

produktplacering är. Vidare förklarar Magnus Ericsson att när CA Billqvist idag besöker 

kunder, behöver de inte börja med att förklara vad produktplacering är, vilket är en stor 

förändring som skett de senaste åren. I koppling till detta framhåller Nicke Johansson att de 

på produktionsbolaget Meter idag har en avdelning som arbetar med programfinansiering, 

vilken för tio år sedan inte fanns.  

Vilket tidigare nämnts söker företag idag nya sätt att nå ut med sina budskap på marknaden. I 

närhet till detta lyfter Magnus Ericsson fram att det skett en förändring gällande hur dagens 

konsumenter brukar olika medier. Vidare belyser han att förmedlandet av budskap via print 



48 
 

till stor del kan ses som ineffektivt, då läsning i allt större utsträckning sker via Internet. Även 

Dahlén et al. (2010) påvisar att tidningar och dagspress når allt färre läsare på grund av 

digitaliseringen. I närhet till detta menar Percy (2006) och Hardy (2010) att dagens media-

landskap har förändrats, där traditionell media uppfattas som mindre betydelsefull för 

konsumenter. Likaså framhåller Sophie Wachtmeister att de traditionella medierna innehar en 

osäker framtid, vilket gör att produktplaceringsmarknaden kan komma att förändras. Vidare 

menar hon att det gäller att vara med i förändringen och synas i de rätta sammanhangen, där 

trovärdighet är ett begrepp som är av högsta vikt för att produktplaceringen ska kunna 

utvecklas. En koppling kan urskiljas till Balasubramanians (1994) resonemang, som klargör 

vikten av en välintegrerad produktplacering som blir en del av sammanhanget och skapar 

trovärdighet.  

Emma Olofsson framhåller att det i många år har diskuterats kring att tittare ges möjlighet att 

hoppa över reklampauserna, vilket enligt henne har resulterat i att kanalhusen är rädda att 

tappa annonsörer och därmed försöker hitta nya vägar att få in pengar. Dock framhåller 

Mattias Carlström att undersökningar visar på att konsumenter fortfarande i hög grad 

uppmärksammar reklamen, vilket kan kopplas till Sophie Wachtmeisters resonemang att det 

fortfarande finns en stor efterfrågan att annonsera i traditionell tv-reklam. Detta menar hon 

beror på att tv-reklam ger stora effekter på försäljning. Uggla (2006) framhåller att reklam i 

utvalt media kan bygga upp kännedom för ett varumärke, samt påverka konsumentens attityd 

gentemot ett företag, en produkt eller ett varumärke. Även Emma Öhlin menar att företag 

fortfarande har ett intresse av att använda sig av traditionell reklam i sin marknadsföring, men 

att det samtidigt blir allt viktigare att inte bara synas i bruset utan hitta nya vägar. Likartat 

framhäver Sophie Wachtmeister att framtiden är oviss, och om effekten av den traditionella 

reklamen minskar finns det en risk att företag inte är villiga att betala för detta. Sveriges 

Annonsörer (2012) lyfter fram att det under en längre tid har funnits fler möjligheter med tv 

än den traditionella reklamfilmen, och menar att olika exponeringsmöjligheter som tittar-

tävlingar och produktplacering är kreativa och flexibla lösningar som kommer att öka. I 

anknytning menar Emma Öhlin och Mattias Carlström att det finns en efterfrågan gällande 

förnyelse, vilket medför en ökad användning av produktplacering. Likaså framhåller Magnus 

Ericsson och Maritha Billqvist att produktplacering är en trend som är här för att stanna och 

att vi endast har skrapat lite på ytan.  
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Användandet av olika teknologiska plattformar är enligt Jeanette Johansson en marknad som 

ökar explosionsartat. Emma Öhlin påvisar att det kommer ske stora förändringar inom tv de 

kommande åren, och lyfter fram att; 

”…vi går från vanligt linjärt tv-tittande till att själva kunna bestämma när och hur tittandet 

sker.” 

I närhet till ovan nämnda citat menar Russel och Belch (2005) att teknologin har givit 

konsumenten allt större kontroll. Vidare framhåller Mattias Carlström att den teknologiska 

utvecklingen ligger till grund för produktplaceringens ökande framfart i Sverige. Likaså 

poängterar Magnus Ericsson att produktplacering ökar och gynnas på grund av att teknologin 

utvecklas och att allt fler använder den. Fortsättningsvis framhåller han att tv är en gammal 

benämning på något som rullar, men att vi idag inte pratar om tv, utan olika plattformar med 

rörligt material. I närhet belyser Sinclair (2012) att Internet har möjliggjort att koppla upp sig 

på sin mobiltelefon, sin surfplatta och andra teknologiska plattformar och därmed få tillgång 

till andra medier så som tv. I samband med detta belyser Maritha Billqvist att idag tittar du på 

tv när du vill, och inte endast när det visas på tv. Detta bidrar enligt henne till att det blir allt 

vanligare att företag väljer att produktplacera och synas i programmen. Även Chaffey et al. 

(2009) och Clow och Baack (2010) framhåller att Internet tillsammans med andra typer av 

digitala medier har förändrat och utvecklat marknadsföringen idag.  Vidare framhåller Nicke 

Johansson att teknologin har medfört att programmen blir mer plattformsneutrala, vilket ökar 

möjligheten att göra kommersiella samarbeten.  

Sophie Wachtmeister menar att det är en kostnadsfråga huruvida ett företag har råd att 

medverka i en produktion. Emma Olofsson och Lina Ekfeldt på Venue Media arbetar främst 

med mindre företag, vilka har en begränsad marknadsföringsbudget. Detta medför enligt 

respondenterna att deras kunder i största mån använder sig av rekvisitaplacering, vilket enligt 

Russell (1998) endast syftar till en synlig typ av placering. Vidare framhåller Emma Olofsson 

en oro kring att framtiden för produktplacering kommer ligga hos de företag som har råd att 

synas. Detta menar Lina Ekfeldt kan resultera i allt mer enformiga programformat, då det 

skapas begränsningar i samband med rekvisitasamarbeten. I nära anknytning framhåller 

Emma Olofsson att denna enformighet kan leda till att tittarna sviker. Även Maritha Billqvist 

påvisar att mindre väletablerade varumärken innehar en svårighet att slå sig in på produkt-

placeringsmarknaden, då priserna succesivt har ökat. Likaså belyser Elliot och Percy (2007) 

att mindre välkända varumärken ofta har svårigheter i att skapa varumärkeskännedom, då de 
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måste satsa stora ekonomiska resurser i denna process. Vidare framhäver Magnus Ericsson att 

kanalerna betalar allt mindre för produktionerna, vilket gör att produktionsbolagen måste ut 

och hitta mer finansieringar. På grund av att priserna gällande produktplacering succesivt har 

ökat, förutspår han att prisbilden 2014 kommer vara ännu högre. Samtidigt framhåller Emma 

Öhlin att det ofta återfinns en osäkerhet att satsa på produktplacering, då det finns risk för att 

nya programformat och filmer kan bli en flopp.   

I samband med de ökade kostnaderna och den långa processen beträffande produktplacering, 

framhåller Mattias Carlström och Emma Öhlin den tekniska produkten MirriAd, vilken kan 

minska osäkerheten kring produktplacering. Vidare beskriver Emma Öhlin att;   

”MirriAd är en relativt ny produkt som digitalt kan placera in produkter i efterhand, och 

möjliggör för företag att se filmen eller programmet och därefter välja vilka inslag de vi 

exponeras i”. 

Fortsättningsvis menar Mattias Carlström att denna lösning bidrar till att kostnaderna blir 

lägre, då ett företag inte behöver vara med från början i produktionsprocessen. Även Bengt 

Dahlström framhåller att denna teknologiska lösning kan minska den osäkerheten som kan 

återfinnas i samband med produktplacering. I nära anknytning hävdar Gould et al. (2000) att 

produktplacering innehar en bristande flexibilitet, i form av svårigheten att anpassa 

placeringen efter exempelvis kulturella skillnader. Vidare menar Bengt Dahlström att denna 

teknik möjliggör ett utbyte av produkter i efterhand och kan vara användbar då många 

produkter har ett bäst-före-datum, vilket bidrar till att MirriAd kan skapa nya möjligheter för 

produktplacering i framtiden. Mattias Carlström framhåller att denna teknik är anpassad för 

välkända produkter och varumärken, vilka redan innehar ett igenkännande hos konsumenten. I 

samband med detta belyser Emma Öhlin att en begränsning med MirriAd är att det inte finns 

möjlighet för invävning i manus, men att den synliga placeringen kan bidra till att skapa en 

påminnande effekt. I närhet till detta menar Elliott och Percy (2007) att välkända varumärken 

vinner på att ofta påminna målgruppen om att varumärket finns för att skapa god 

varumärkeskännedom. I samstämmighet med Mattias Carlström, menar även Emma Öhlin att 

denna teknik i Sverige idag inte används i stor utsträckning. Deras åsikt är dock att 

användningen av MirriAd kommer öka och bli vanligare i framtiden.  

Vi har märkt av att produktplacering har ökat i Sverige de senaste åren, samt att flertalet av 

respondenterna förespråkar en fortfatt ökning. Tänkvärt är att teknologin och konsumenternas 

förändrade tv-vanor i stor mån ligger till grund för produktplaceringens framfart. Vidare har 
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vi identifierat att det förekommer en viss oro över att produktplacering kommer att bli en 

kostnadsfråga, vilket gör det svårt för mindre företag. Dock har det framkommit att tekniken 

kan komma att minska denna osäkerhet.   
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5. SLUTSATS 

___________________________________________________________________________ 

I detta avslutande kapitel besvaras och presenteras de tendenser och slutsatser vi kommit 

fram till tack vare vår analys samt empiriska och teoretiska materialinsamling. Vi kommer 

även att föra en mer reflekterande och personlig diskussion kring aspekter som har 

uppkommit under undersökningens gång och som vi finner intressanta. Avslutningsvis ges 

förslag på fortsatt forskning inom ämnet produktplacering.  

___________________________________________________________________________ 

5.1 Tendenser från det empiriska materialet 

I den empiriska undersökningen har det framkommit vissa tendenser. Vi vill här sammanfatta 

och lyfta fram de mest framträdande mönster som respondenterna påtalat, vilka även fått stöd 

i den teoretiska referensramen. Tanken är inte att generalisera, utan snarare lyfta fram de 

aspekter som flertalet respondenter påtalat och även leda in till det avslutande kapitel där våra 

slutsatser presenteras. I det insamlade materialet har vi kunnat urskilja följande tendenser; 

 Efterfrågan att produktplacera har ökat. Flertalet av våra respondenter har påtalat att 

företag idag inte endast vill synas i bruset, utan även integreras i ett sammanhang som 

inte kan undvikas av mottagaren i lika hög utsträckning. Detta har medfört att företag 

uppmärksammar fördelarna med att använda sig av produktplacering.   

 Produktplacering präglas av en icke-kommersiell karaktär. Det har framkommit att  

det som i hög grad skiljer produktplacering från övrig marknadskommunikation är att 

det inte uppfattas som ett reklambudskap.  

 Produktplacering kan ske på många olika vis. Detta har uppmärksammats då det 

under våra intervjuer framkommit att det finns ett flertal olika strategier att exponera 

sitt varumärke genom produktplacering. Det har även påtalats att det viktigaste är att 

en placering känns helt naturlig i sitt sammanhang.  

 Når en bred publik och budskapet blir långvarigt. Idag pratas det inte endast om tv, 

utan olika plattformar med rörligt material vilket bidrar till att räckvidden samt 

frekvensen ökar.   

 Integration med övriga kanaler och verktyg. Det har tydligt framkommit att det krävs 

en samordning med övrig marknadsföring för att ge större effekter av en produkt-

placering och förlänga aktiviteten. 
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 Svårt att mäta effekterna av produktplacering. Detta har enligt våra respondeter 

påtalats som en begränsning med produktplacering, då det inte går att bevisa hur 

många som undermedvetet har påverkats av exponeringen. 

5.2 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga 

5.2.1 Syfte och forskningsfråga  

Syftet med uppsatsen är att analysera produktplacering som kommunikationsverktyg genom 

att förklara och undersöka vilka karaktäristiska drag som kan hänföras till fenomenet, samt 

vilka möjligheter och begränsningar dessa kan ha för ett varumärke. Vidare vill vi undersöka 

närheten till andra verktyg i kommunikationsmixen, samt vilka möjligheter det finns till 

integration dem emellan. Avslutningsvis är vår ambition att undersöka vilken utveckling som 

kan skönjas avseende produktplacering. 

I närhet till syftet, har vi valt att arbeta med nedanstående forskningsfråga; 

 Vilken funktion och inflytande har produktplacering som kommunikationsverktyg i 

processen att kommunicera ett varumärke? 

Genom både en teoretisk och empirisk studie har vi nu kommit till slutskedet av uppsatsen där 

ovanstående syfte och forskningsfråga ska besvaras. Följaktigen kommer vår forskningsfråga 

besvaras, varav vi därefter valt att dela upp vårt syfte i tre olika delsyften för att därmed skapa 

en tydlig och strukturerad bild av våra resonemang. 

5.2.2 Besvarande av forskningsfråga 

Utifrån vår studie har vi funnit att produktplacering innehar en betydelsefull roll i processen 

att kommunicera ett varumärke. Intressant är att produktplacering har förmågan att påverka 

konsumenten på ett undermedvetet plan, vilket kan kopplas till den icke-kommersiella 

karaktär som fenomenet präglas av. Vi anser att produktplacering fyller en viktig funktion i 

arbetet med att skapa igenkännande gentemot ett varumärke, samt att produktplacering kan 

anses ha en påminnande effekt. Vi har identifierat att produktplacering kan verka som en bas i 

arbetet med att kommunicera ett varumärke, där det sedan återfinns möjligheter att utveckla 

aktiviteter runtomkring och därmed skapa god varumärkeskännedom. Dessa aktiviteter 

innefattar en integration med övriga verktyg i kommunikationsmixen, där cross-promotion är 

ett begrepp som under våra intervjuer i stor utsträckning har påtalats. Vi vill även poängtera 

att produktplacering, enligt oss, på egen hand inte har möjlighet att kommunicera ett 
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varumärkes budskap effektivt utan att det krävs en samverkan av olika kanaler och verktyg. 

Tänkvärt är att det finns möjlighet för ett varumärke att förlänga aktiviteten av en 

produktplacering genom att köpa sig rätten att associeras med sin medverkan i andra 

sammanhang. Detta har vi funnit kan skapa en synergieffekt, då varumärkena kan dra nytta av 

varandra.   

Det har framkommit att produktplacering kan ha inflytande på ett varumärkes image, varav 

det är av vikt att exponera sitt varumärke i de rätta sammanhangen. Intressant är även att 

produktplacering besitter förmågan att undermedvetet skapa associationer gentemot det 

placerade varumärket samt öka trovärdigheten. Vidare har det framkommit att den 

teknologiska utvecklingen ligger till grund för produktplaceringens ökade betydelse, då 

varumärket ges möjlighet att förmedla sitt budskap via ett växande antal plattformar. Produkt-

placering kan även ha ett positivt inflytande på ett varumärke då denna form av exponering 

inte kan undvikas av mottagaren i lika stor utsträckning som övrig marknadskommunikation. 

Vidare har vi kunnat urskilja en problematik gällande produktplaceringens utveckling då den 

präglas av ökade kostnader. Detta medför att det blir svårare för mindre etablerade 

varumärken att kommunicera med hjälp av produktplacering. 

5.2.3 Delsyfte 1: Karaktäristiska drag som kan hänföras till fenomenet, samt vilka 

möjligheter och begränsningar dessa kan ha för ett varumärke. 

Vi har under arbetets gång skapat oss en förståelse för vad som karaktäriserar produkt-

placering som kommunikationsverktyg, samt möjligheter och begränsningar kopplade till 

varumärket. Vi har funnit att produktplacering präglas av en icke-kommersiell karaktär, vilket 

vi har kunnat identifiera som unikt och utmärkande för fenomenet. Att exponera sitt 

varumärke genom produktplacering skapar möjligheter att påverka konsumenten på ett 

undermedvetet sätt, då det inte uppfattas som ett avsiktligt reklambudskap. Under våra 

intervjuer har det framkommit att produktplacering ofta benämns som dold och omedveten 

reklam, vilket vi också anser särskiljer produktplacering från övrig marknadskommunikation. 

Vi vill poängtera att då den icke-kommersiella karaktären ses som produktplaceringens 

yttersta spets, är det av högsta vikt att varumärket integreras väl i det valda sammanhanget. 

Tänkvärt är att mottagaren annars kan uppfatta exponeringen som reklam, vilket samtliga av 

våra respondeter framhåller är viktigt att undvika. Vidare har vi uppmärksammat att 

produktplacering innehar en hybrid karaktär, vilket syftar till att sändaren av budskapet är 

svår att urskilja. Då produktplacering karaktäriseras av att det kommersiella budskapet 

maskeras bidrar detta till ökad trovärdighet gentemot ett varumärke.  
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Vi finner det intressant att produktplacering skiljer sig från övrig marknadskommunikation då 

varumärket placeras i ett naturligt sammanhang. Detta anser vi bidrar till en möjlighet att, i 

samverkan med andra karaktäristiska drag, påverka konsumenten på ett omedvetet sätt 

eftersom varumärket integreras i en underhållningskontext. Tänkvärt är att då en konsument 

tittar på en film eller ett tv-program är denne insatt i berättarsammanhanget och förväntar sig 

inga reklambudskap. Intressant är, enligt oss, att detta kan leda till att mottagaren känner sig 

öppensinnad och avslappnad och blir mer mottaglig för de budskap de omedvetet exponeras 

för. Fortsättningsvis vill vi poängtera att det finns en överhängande risk att konsumenten byter 

kanal vid de traditionella reklampauserna och aktivt väljer att avstå från reklamen. 

Produktplacering däremot öppnar upp möjligheten för ett varumärke att synas i ett program 

eller i en film, där budskapet således inte kan undvikas av mottagaren i lika hög utsträckning.  

Vi har uppmärksammat att varumärken som placeras i sitt naturliga sammanhang ger 

konsumenten möjlighet att skapa associationer gentemot varumärket. Vidare har vi funnit att 

karaktärer som använder olika varumärken, omedvetet kan påverka konsumenten genom att 

skapa ett begär om att vilja erhålla specifika produkter. Detta påstår vi kan bero på att 

konsumenten identifierar sig med en karaktär de finner beundransvärd, och därmed vill 

efterlikna denne. Således är mottagaren medveten om att den livsstil karaktären innehar, i 

exemplevis en film, inte är möjlig att skaffa sig utan uppmärksammar istället de varumärken 

som figuerar i sammanhanget. Vi har funnit det anmärkningsvärt att sammanhanget som en 

produktplacering sker i kan skapa en beteendeförändring. Detta exemplifieras i uppsatsen 

genom tv-programmet Hela Sverige Bakar, vilket kan väcka ett intresse för bakning. Vi finner 

det tänkvärt att detta kan bidra till att de varumärken som har exponerats i programmet kan 

dra fördel av att konsumenter har erhållit associationer gentemot dessa. Då mottagaren knyter 

band till olika varumärken genom associationer, anser vi att produktplacering har möjlighet 

att skapa igenkännande och påverka konsumentens köpbeslut. Vi vill dock poängtera att det 

många gånger krävs en kännedom kring ett varumärke sedan tidigare för att undermedvetet 

kunna påverka konsumenten.  

Under arbetets gång har vi funnit att produktplacering har möjlighet att förstärka ett 

varumärkes image. Anmärkningsvärt är att det i vår empiriska undersökning  framkommit att 

produktplacering även innehar förmågan att kunna förändra ett varumärkes image.  Detta har 

lyfts fram i vår analys genom exemplet med att Dell valde att produktplacera i den populära 

amerikanska serien 24. Vi anser att det säkerligen fanns ett strategisk val bakom denna 

placering, i syfte att förändra dess image mot att uppfattas som mer cool. Produktplacering 
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kan i vår mening vara en grund i arbetet med att förändra ett varumärkes image, dock anser vi  

att det inte räcker att endast använda sig av detta kommunikationsverktyg för att förmedla sitt 

budskap till marknaden. För att kunna förändra ett varumärkes image med produktplacering, 

vill vi påstå att det krävs att varumärket sedan tidigare har en stor marknadsandel samt högt 

igenkännande hos mottagaren, vilket kan relateras till fallet med Dell.  

Vi har funnit att det teoretiska underlaget påvisar att produktplacering innehar en begränsning 

i dess oförmåga att erbjuda förklaringar och tillhandahålla information om produkten. 

Tänkvärt är dock att det i det empiriska materialet har framkommit att produktplacering kan 

vara ett bra alternativ då man vill ge information om en produkt och samtidigt skapa 

trovärdighet. I koppling till detta vill vi poängtera att det krävs att information om produkten 

ges i sammanhang som känns naturliga, exempelvis bygg- och inredningsprogram. I dessa 

programformat utstrålar även programledarna trovärdighet, vilket ökar möjligheten att 

konsumenten undermedvetet uppmärksammar de varumärken som exponeras. Vi har 

identifierat att det i film-och dramproduktioner är det svårare att inte överstiga gränsen till att 

det blir en allt för tydlig produktplacering om information ges om produkten. Vi vill 

poängtera vikten av att en placering inte får övergå till att bli otillbörlig, då detta kan leda till 

att konsumenterna känner att de blir påverkade på ett oetiskt sätt. Detta anser vi leder till att 

syftet med produktplacering försvinner, då fenomenet ämnar påverka konsumenten 

undermedvetet. Vidare har vi funnit att produktplacering har en multi-dimensionell karaktär, 

där möjligheten att ge information om produkten varierar beroende på vilken form av 

exponering varumärket väljer att använda sig av. Oavsett vilken form av produktplacering 

som används vill vi belysa vikten av att placeringen känns helt naturlig i en film- eller tv-

produktion. 

5.2.4 Delsyfte 2: Närheten till andra verktyg i kommunikationsmixen samt möjligheten 

till integration dem emellan.  

Vi har kunnat urskilja att produktplacering har en nära koppling till PR, då ett budskap som 

når mottagaren via PR ofta innehar hög trovärdighet, vilket vi även funnit karaktäriserar 

produktplacering som kommunikationsverktyg. Tänkvärt är även att det finns likheter 

gällande svårigheten att uppfatta vem sändaren av budskapet är. Detta är något vi kunnat 

identifiera att varumärket kan dra nytta av i form av att dess budskap inte uppfattas som 

reklam av mottagaren. Det har framkommit att det återfinns vissa kopplingar till reklam, 

vilket beror på att varumärket mot betalning synliggör sitt budskap i media. Dock vill vi 

poängtera att produktplacering i signifikanta delar skiljer sig från traditionell reklam, då det 
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kommersiella budskapet maskeras. Intressant är Bengt Dahlströms resonemang kring att 

produktplacering är en del av den uppfattning som skapas kring ett varumärke. Detta kan 

enligt oss kopplas till svårigheten att lyfta ur produktplacering från övriga verktyg i mixen.  I 

samband med detta vill vi även poängtera att produktplacering inte kan verka som en egen 

komponent i kommunikationsmixen, i arbetet med att skapa god varumärkeskännedom. 

Tänkvärt är dock att det återfinns stora möjligheter att integrera en produktplacering med 

övrig marknadsföring. I samband med integration har vi under studiens gång funnit begreppen 

cross-promotion samt associationsrätter framträdande.  

Vi har under våra intervjuer lagt märke till att det läggs stor vikt vid att produktplacering i allt 

större utsträckning präglas av strävan efter långsiktighet, samt med ett fokus på de aktiviteter 

som sker utanför den rena produktplaceringen. Ett begrepp som används i närhet till detta har 

vi funnit är cross-promotion, vilket syftar till att fler olika kommunikationsverktyg och 

kanaler kombineras. Vi vill poängtera nyttan med olika typer av cross promotion-aktiviteter, 

då det ges möjlighet att ”påminna” konsumenten om budskapet genom att anspela på filmen 

eller tv-programmet i tävlingar samt knyta an till sin medverkan i annan typ av marknads-

kommunikation. För att kunna använda sin medverkan i en produktion i övrig marknadsföring 

ut mot kund har vi i vårt empiriska material identifierat att det krävs en associationsrätt.  Att 

företag väljer att köpa denna rättighet anser vi kan bero på att tv-program och filmer ofta 

innehar ett högt igenkännande och utstrålar trovärdighet mot konsumenten, vilket i sin tur 

bidrar till att varumärket som exponeras kan dra nytta av sammanhanget de verkar i. Genom 

att utforma olika kampanjer i koppling till sin medverkan i en produktion kan, enligt oss, 

resultera i ökad varumärkeskännedom och igenkännande. Vidare anser vi att det företag som 

produktplacerar bör satsa stora resurser på övrig marknadsföring under den tidsperiod de syns 

i rutan, då detta bidrar till ett igenkännande och en stark påverkan hos konsumenten. Företag 

bör förmedla ett enhetligt budskap till marknaden via olika plattformar, där produktplacering 

blir en del av helheten.  

I koppling till ovanstående resonemang, ser vi en möjlighet för produktplacering att verka 

som en bas i kommunikationsmixen där det sedan byggs på med andra kommunikations-

verktyg. Vi vill belysa att produktplacering innehar förmågan att påverka konsumenten 

undermedvetet och skapa igenkännande för varumärket. Vidare finner vi att denna omedvetna 

påverkan kan förstärkas genom olika kombinerade åtgärder, där reklam syftar till att påverka 

konsumenten på ett medvetet och direkt sätt. Om ett företag produktplacerar i ett tv-program 

och därefter även syns i reklampausen, anser vi att detta kan bidra till att konsumenten 
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påverkas på ett djupare plan genom att de via olika plattformar har skapat associationer och 

undermedvetna beslutsaspekter gentemot ett varumärke. Fortsättningsvis kan olika former av 

säljfrämjande åtgärder bidra till att lojaliteten gentemot ett varumärke förstärks, där man 

exempelvis kan låta kunder besöka en inspelningsplats eller anordna en tittartävling i 

samband med sin produktplacering. Genom att arbeta nära konsumenten i form av de 

säljfrämjande åtgärderna, är vår åsikt att företag kan bygga ett starkare CRM gentemot dess 

mottagare. Samtidigt är vår åsikt att det inte räcker med endast en åtgärd, utan att en 

kombination av olika kommunikationsverktyg och kommunikationskanaler får bäst effekt.  

I nära koppling till begreppet cross-promotion, har det även påtalats kring branded content, 

vilket framhävts är helheten i ett långsiktigt samarbete mellan olika parter. Detta anser vi 

tydligt belyser vikten av att skapa långsiktiga samarbeten, som vi funnit syftar till att en 

produktion hjälper företaget som produktplacerar att få ut mer av sin produktplacering. Detta 

har vi funnit kan ske i form av att ett företag både innan och efter en lansering får exponering 

genom exempelvis tv-reklam och olika former av tävlingar kopplade till produktplaceringen. 

Vi vill framhålla att dessa samarbeten kan bidra till positiva aspekter för de företag som 

medverkar, då de får mer exponering samt att räckvidden ökar. I samband med en ökning av 

att förlänga aktiviteten kring en produktplacering och ta det ut på fler plattformar, har vi dock 

kunnat urskilja en problematik. Denna problematik grundar sig i att då ett företag väljer att 

använda sin medverkan i en produktion i övrig marknadsföring blir det väldigt tydligt att de 

produktplacerar. Tänkvärt är att det finns en risk att detta bidrar till att konsumenter i 

framtiden kan komma att bli mer misstänksamma mot produktplacering och att dess under-

medvetna påverkan i viss mån försvinner.  

5.2.5 Delsyfte 3: Utvecklingen som kan skönjas avseende produktplacering. 

Utifrån vårt empiriska material kan vi dra slutsatsen att användandet av produktplacering i 

Sverige har ökat under det senaste decenniet, samt att det har skapats en djupare förståelse för 

begreppet produktplacering. Fortsättningsvis har vi funnit att produktplacering utvecklas mot 

att bli ett allt mer strategiskt verktyg i kommunikationsmixen, och inte endast ses som ”ad-

on” i ett företags marknadsföringsbudget. Vi har kommit underfund med att företag i allt 

större mån efterfrågar denna form av exponering, då de vill hitta nya vägar att synas på. 

Det har i vår analys förts en diskussion kring de ökade möjligheterna för konsumenten att 

hoppa över reklampauserna. Detta har vi funnit som en bidragande faktor till varför företag 

idag väljer att produktplacera, då de inte endast vill synas i bruset. Trots att tekniken i stor 
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utsträckning har möjliggjort för konsumenten att undvika reklam, ser vi inte att denna 

utveckling kommer att konkurrera ut och innebära slutet för tv-reklamen. Detta ser vi som en 

oenighet i relation till vad vår teoretiska studie har framhållit. Sophie Wachtmeister fördömer 

de diskussioner om att produktplaceringar konkurrerar ut den traditionella tv-reklamen och 

påpekar i samband med detta att det fortfarande finns en stor efterfrågan att annonsera i 

traditionell tv-reklam. Vår åsikt är dock att den ökade efterfrågan av produktplacering tyder 

på att företag samtidigt utforskar nya sätt att synas på. Genom att använda sig av traditionell 

reklam i kombination med produktplacering, skapas det möjligheter att påverka konsumenten 

på både ett medvetet samt omedvetet plan.  

Den teknologiska utvecklingen vill vi framhåll är nära kopplad till det ökade användandet av 

olika teknologiska plattformar, där vi i nära samband kunnat identifiera en förändring 

gällande konsumentens tv-vanor. Tänkvärt är att vi anser att denna utveckling är en bakom-

liggande faktor till att användandet av produktplacering ökar, då en exponering är ständigt 

återkommande i de olika medier som finns tillgängliga på marknaden. Detta är likaså en 

slutsats vi finner framträdande, att allt fler företag väljer att produktplacera i film och i tv-

program, då de teknologiska plattformarna bidrar till att budskapet inte endast förmedlas en 

gång i veckan, vid en specifik tidpunkt eller en gång på bio. Istället återfinns produktionerna 

lagrade och tillgängliga att nå vi exempelvis surfplatta, mobiltelefon och dator.  

Det har under studiens gång framkommit att produktplacering präglas av en viss osäkerhet, 

samt en svårighet gällande att kontrollera budskapet. Utifrån vår empiriska undersökning har 

vi kunnat urskilja att den teknologiska utvecklingen påverkar samt kan komma att förändra 

produktplacering i framtiden. I samband med detta har det diskuterats kring den nya tekniska 

produkten MirriAd, vilken vi kunnat identifiera kan minska den osäkerhet som återfinns i 

samband med att använda sig av produktplacering. Vidare har vi även funnit att möjligheten 

att kontrollera budskapet ökar med hjälp av detta strategiska verktyg. Vi vill dock poängtera 

att vi samtidigt funnit att denna tekniska lösning innehar mindre fördelaktiga egenskaper. 

Tänkvärt är att det inte finns någon möjlighet för invävning i manus, vilket vi anser kan leda 

till för tydliga produktplaceringar. Om det i framtiden kommer ske ett ökat användande av 

denna teknik, vilket Mattias Carlström och Emma Öhlin förespråkar, vill vi poängtera att det 

bör tas hänsyn till att placeringen sker i naturliga användarkontexter. Vidare ser vi, trots 

teknikens begränsningar, att produktplacering har möjlighet att utvecklas med hjälp av 

MirriAd i framtiden då det skapas en större flexibilitet. Denna flexibilitet anser vi  återspeglas 

i att det möjliggörs för att i efterhand byta ut produkter. Gällande framtiden ser vi att denna 
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teknik kan verka som ett komplement till den traditionella produktplaceringen, men att 

invävning i manus i många fall är att föredra. Vi vill även belysa att till MirriAd, enligt oss, 

till största delen riktar sig till etablerade varumärken, vilka redan innehar ett igenkännande 

hos konsumenten.  

Det har i uppsatsen lyfts fram att framtiden präglas av ett ökat användande av olika 

plattformar, vilket produktplacering gynnas av. Dock vill vi belysa att produktplaceringens 

framfart kan hindras på grund av de ökande kostnader som präglar marknaden, då det under 

våra intervjuer har framkommit att priserna inom produktplaceringsbranschen succesivt har 

ökat de senaste åren. I samband med detta har vi kunnat urskilja en oro över att denna 

utveckling resulterar i att mindre väletablerade varumärken kommer inneha en svårighet i att 

ta sig in på produktplaceringsmarknaden. I och med denna problematik, har det framkommit 

en oro över att programformaten kommer bli enformiga då det skapas begränsningar för de 

mindre varumärkena som inte innehar samma finansiella möjligheter. Vidare ser vi pågående 

tendenser till att det redan idag är de mer väletablerade varumärkena som syns i produktioner. 

Om kostnaderna ökar i allt större utsträckning, förutspår vi att företag kan komma att avstå 

från produktplacering, då effekterna av detta kommunikationsverktyg är svåra att mäta. Detta 

anser vi i sin tur leder till att företag kommer vilja få ut mer av sin medverkan i en produktion, 

vilket kan kopplas till den ökade betydelsen av långsiktiga samarbeten inom branschen.  

5.3 Avslutande kommentarer och förslag till fortsatt forskning 

Utifrån de slutsatser vi dragit kring produktplacering som kommunikationsverktyg och dess 

funktion i processen att kommunicera ett varumärke, vill vi här presentera avslutande 

kommentarer. Vidare vill vi ge några förslag på vidare forskning som kan göras inom samma 

område.  

Genom vårt arbete har vi lagt märke till att det pågår en förändring och utveckling inom 

produktplaceringsmarknaden. En del av den utveckling som sker, har påvisats delvis bero på 

de alternativa teknologiska lösningar som kan användas, vilket har skapat fler vägar att 

exponera ett varumärke via. Vidare har vi funnit att det idag återfinns ett stort fokus på en 

integration med kommunikationsverktyg för att kunna förmedla en produktplacering på fler 

plattformar, och därmed verka effektivt och skapa varumärkeskännedom. I koppling till dessa 

integrationer, har vår empiriska undersökning påvisat att det krävs en associationsrätt för att 

få förmedla en produktplacering på fler plattformar.  
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Under arbetets gång har vi funnit att det är svårt att mäta effekterna av produktplacering, då 

det syftar till att påverka konsumenten undermedvetet. I närhet till detta anser vi att det vore 

intressant att undersöka i vilken utsträckning mottagarna påverkas av produktplacering, samt 

deras inställning till fenomenet. Vi har även uppmärksammat att produktplacering i Sverige 

fick förändrade förutsättningar i och med lagen som tillträdde år 2010. Förslag på fortsatt 

forskning ser vi därför hade kunnat vara att analysera i vilken utsträckning lagen har påverkat 

produktplaceringsmarknaden i Sverige. Avslutningsvis anser vi att produktplacering är en 

trend som är här för att stanna, samt att det finns stora möjligheter med denna form av 

exponering vilka framhållits i uppsatsen.   
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide  

 Företagsrelaterad information 

- Bakgrund och erfarenheter 

- Hur arbetar ni med/integrerar produktplacering i ert arbete? 

 

 Produktplaceringens funktion i kommunikationsmixen och samspelet med övriga 

kommunikationsverktyg. 

- Er definition av produktplacering 

- Integration och cross promotion 

- Specifika egenskaper 

- Vart produktplacering hör hemma i kommunikationsmixen  

- Hybridmeddelande 

- Samspelet med övriga kommunikationsverktyg 

 

 På vilka olika sätt kan produktplacering uppenbara sig? 

- De olika dimensionerna 

- Vilken som är mest effektiv? 

- Bra och dålig produktplacering 

- Hur kan ett varumärkes image påverkas? 

- Vilka faktorer anser ni viktiga för att en produktplacering ska bli lyckad? 

 

 Vilka fördelar och nackdelar ser ni med produktplacering? 

- Den minskade uppmärksamheten mot reklam 

- Räckvidd  

- Jämförelse mot traditionell reklam  

- Oetiskt  

- Den icke-kommersiella känslan  

 

 Produktplacering idag och i framtiden.  

- Hur ser marknaden ut idag jämfört med hur det var förr? 

- Är det ett vanligt förekommande kommunikationsverktyg? 

- Förnyelse i marknadsföringen och teknologins framfart  

- Trender gällande produktplacering 

- Hur förutspår ni framtiden för produktplacering? 
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Bilaga 2: Lagavsnitt 

Produktplacering har på senare år fått en stor genomslagskraft, dels på grund av en lättnad i 

lagstiftningen om produktplacering i EU. I Sverige existerar yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 

med friheten att uttrycka sig i olika medier, vilken fungerar som en grundregel där andra 

regleringar har tillagts för att kontrollera denna frihet att uttrycka sig. Den första augusti 2010 

tillträdde den nya radio- och tv-lagen i kraft, där det för första gången i svensk rätt reglerades 

kring begreppet produktplacering. Huvudregeln i lagen framhåller att produktplacering inte 

får förekomma i program i tv eller i program i beställ-tv, om något annat inte följer av de 

förkommande undantagen i 2 § (RTVL 6 kap 1 §). Leverantörer av medietjänster får på de 

villkor som anges i 3 § och 4 § (se nedan) sända filmer, tv-serier, sportprogram och program 

med lätt underhållning där det förekommer produktplaceringar. Detta gäller dock inte 

program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år och inte heller program där det 

förekommer produktplacering av; alkoholdrycker och tobaksvaror, andra produkter som 

kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker 

och tobaksvaror, eller receptbelagda läkemedel och sådan medicins behandling som bara är 

tillgänglig efter ordination. (RTVL 6 kap 2 §) 

 

Villkoren i 3 §: Program där det förekommer produktplacering får sändas endast om 

programmet inte på ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella intressen (se ”otillbörligt 

kommersiellt gynnande” nedan). (RTVL 6 kap 3 §) 

 

Villkoren i 4 §: När det förekommer produktplacering i ett program ska information lämnas 

om detta i början och i slutet av programmet och när programmet börjar igen efter ett avbrott 

för annonser. Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av 

produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats i programmet. (RTVL 6 kap 4 

§) 

 

Denna upplysning om att produktplacering förekommer i ett program har även sedan 2011 

införts i brittisk lag. Denna upplysning består av att symbolen ”P” visas i början av ett 

program, mellan reklampauserna samt igen i slutet av ett program. Detta låter tittarna att 

uppmärksammas om produkter blivit betalda för att inkluderas i ett tv-program, vilket kan 

påverka deras attityder och påverkan av produktplacering. (Office of Communications, 2012) 

 

Otillbörligt kommersiellt gynnande handlar om att program som inte är reklam, inte 

otillbörligt får gynna kommersiella intressen. Detta innebär att programmet inte får; 

uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande 

inslag, eller framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt. (RTVL 5 kap 5 §) Denna 

reglering ger därmed utrymme att använda produktplacering under vissa förutsättningar. Ej att 

förglömma är att den nya radio- och tv-lagen endast har domsrätt över svenska 

programföretag och kan därmed inte granska exempelvis tv3 och tv6, som sänds av Viasat 

Broadcasting UK Ltd, eller Kanal5 och Kanal9, där SBS Broadcasting Networks Ltd innehar 

sändningsrätten. Dessa ska normalt följa reglerna i de länder där de är etablerade och kan 

därmed inte prövas av granskningsnämnden. Ansvarig utgivare för produktioner är alltid 

tvbolagen, vilka även är de som får stå till svars för vad de publicerar. (Myndigheten för radio 

och tv, 2012) 


