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Förord  
 

 

Denna studie har varit möjlig tack våra respondenter och därför vill vi uttrycka vår tacksamhet 

till dem. Vi tackar även våra opponenter som har bidragit med värdefulla synpunkter för att 

förbättra vår studie. 

 

Ett stort tack riktar vi även till vår handledare Lars Vigerland som bidragit med inspiration och 

vägledande råd under arbetets gång. Slutligen vill vi även tacka alla nära och kära som har 

funnits där som stöd genom hela arbetet. 

 

If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it? 

- Albert Einstein 

 

 

 

Savannah van Trigt       Yessenia Orellana 

 

                Stockholm, juni 2016 

 

 

 

 



Sammanfattning  

 

Titel: Produktplaceringens avtryck i en TV-serie 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, 15 hp 

Författare: Savannah van Trigt och Yessenia Orellana 

Handledare: Lars Vigerland 

 

Syfte: Syftet med studien var att ge en utökad förståelse för hur användandet av 

produktplacering kan påverka tittarnas syn på en TV- serie. 

 

Metod: Ett avsnitt av den svenska TV- serien Solsidan användes på grund av dess omfattande 

kritik mot användandet av produktplaceringar. Empirin samlades in genom en kombination av 

enkäter och fokusgrupper där 21 respondenter deltog och där de fick se ett avsnitt ur serien. 

 

Teori: Teorier om minnesprocessen, varumärkeskännedom, informationshanteringsprocessen, 

olika dimensioner av produktplacering samt dess för- och nackdelar har använts för att 

sammanlänkas med studiens resultat. 

 

Slutsats: Produktplacering medförde ingen förändrad syn på TV- serien Solsidan av olika 

anledningar: 

A) Samtliga respondenter hade en positiv inställning till produktplacering. 

B) I snitt uppmärksammades endast 29 % av placeringarna. 

C) De varumärken som uppmärksammades var mycket bra integrerade och påverkade inte 

tittarupplevelsen negativt. 

D) Produktplaceringen gjorde handlingen mer realistisk och trovärdig då respondenterna 

kunde relatera till liknande händelser. 

 

Nyckelord: Produktplacering, minnesprocessen, varumärkeskännedom, visuell och auditiv 

produktplacering. 

 

 



Abstract  

 

Title: The imprint of product placement on TV series 

Level: Bachelor thesis in Marketing 

Authors: Savannah van Trigt & Yessenia Orellana 

Tutor: Lars Vigerland 

 

Purpose: The purpose of this study was to provide an enhanced understanding about how the 

use of product placement can affect the opinion of a TV series. 

 

Methodology: The Swedish TV- series Solsidan was used because of its criticism about product 

placement. The empirical data was collected by a combination of surveys and focus groups in 

which 21 respondents participated and watched one episode of the series. 

 

Theories: Theories about the memory process, brand awareness, information processing, 

different dimensions of product placement and its pros and cons where used to conjoin to the 

results.  

 

Conclusion: Product placement did not affect the opinion on the TV- series Solsidan for 

different reasons: 

A)  All respondents had a positive attitude towards product placement. 

B) The recall of the placements was on average no higher than 29 %. 

C) The brands that where noticed where well integrated and did not affect the viewing 

experience negatively. 

D) Product placement made the scene more realistic and credible as the respondents could 

relate to similar situations. 

 

Key words: Product placement, memory process, brand awareness visual and auditive 

placements. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

I ett överkommunicerat samhälle blir människor dagligen överösta med diverse reklambudskap 

och det går därför inte att förneka att reklam är en central del i konsumtionssamhället. Statistik 

visar att konsumenter utsätts för cirka 3000 reklaminslag per dag och det förekommer därför allt 

oftare att människor försöker undkomma dem (Kirby & Marsden 2006, s.19). Reklam finns överallt: 

den hittas i brevlådan, ses på TV, hörs på radio, läses i tidningar och hittas på internet. 

Konsumenten kan uppskatta reklam då den är rolig eller intresseväckande, däremot finns det 

även reklam som en konsument kan tycka illa om för att den återkommer allt för ofta eller anses 

vara fånig (Grusell 2008, s.19). När det uppstår talas det om “reklamtrötthet” eller “reklamhat” 

(Rosengren & Sjödin 2011, s.19). 

 

Med hjälp av den moderna tekniken som finns tillgänglig kan konsumenter lättare hoppa över 

TV-reklam. Av de som har möjlighet att spola förbi reklampauserna är det 90 % som väljer att 

göra det (Kirby & Marsden 2006, s.19). Marknadsförare försöker därmed fånga konsumenters 

uppmärksamhet genom andra marknadsföringsmetoder och produktplacering har därför blivit 

en allt vanligare strategi att använda sig av (Lehu & Bressoud 2008). I Radio- och TV- lagen (3 

kap. 1 § stycke p. 10) definieras produktplacering som:   

 

”Förekomsten i ett program av en vara, en tjänst eller ett varumärke, om detta sker i 

marknadsföringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning till leverantören av 

medietjänsten, dock inte när varan eller tjänsten är av obetydligt värde och har 

tillhandahållits gratis” (SFS 2010: 696).  

 

Syftet med produktplacering är att generera positiva associationer till ett varumärke (Cowley & 

Barron 2008). De flesta studier som har gjorts inom ämnet har påvisat att det faktiskt uppstår en 

positiv attityd till varumärket, vilket innebär att produktplacering i de flesta fallen är en gynnsam 

marknadsföringsmetod (Kit & P’ng 2014; van Reijmersdal et al. 2009; Cowley & Barron 2008).  
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Produktplacering är inget nytt fenomen, innan biograferna fanns användes produktplacering 

inom kabaréer och pjäser. När biografer i början på 1900- talet blev allt vanligare låg fokus inte 

på att placera varumärkets namn, utan snarare på dess produkter. Filmskaparna kunde på så sätt 

få tillgång till gratis rekvisita och tjänster i utbyte mot att varumärket skulle synas på skärmen 

(Lehu 2007, s.20). Produktplacering i marknadsföringssyfte tog fart när Steven Spielbergs film 

E.T- the Extra-Terrestrial hade premiär 1982. Användandet av godiset Reese’s Pieces i filmen fick 

en ökad försäljning med 65 % tre månader efter filmens premiär (Gardiner 2015; Lehu 2007 s.78). 

Sedan dess har produktplacering blivit allt vanligare och har övergått till TV-serier, radioprogram, 

datorspel, böcker, låtar och pjäser (Hackley & Tiwsakul 2006).  

 

Då konsumenter blir mer immuna mot vanlig TV-reklam är produktplacering en strategi för att 

återfånga konsumenternas uppmärksamhet. Företag väljer därför att nyttja denna 

marknadsföringsmetod vilket gör att den används i en allt större omfattning. Ett exempel på detta 

är det amerikanska programmet American Idol som år 2008 hade fler än 3000 placeringar 

(Armstrong & Kotler 2011, s.391). I och med den växande branschen inom produktplacering finns 

det risk att det en dag går överstyr. I enlighet med detta menar Kureshi & Sood (2010) att det 

därför är viktigt att förstå dess effekt på en publik.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Produktplacering ses som ett verktyg som har potential att nå ut till en mycket bred publik 

(Balasubramanian 1994). Tusentals företag är således villiga att satsa miljonbelopp för att få 

placera sina varumärken eller produkter i filmer eller TV- serier (Lin et al. 2012; Keller & Kotler 

2009, s.549). Ett tydligt exempel är James Bond filmen “Die another Day” från 2002 som hade 

produktplaceringar värda över 100 miljoner dollar (Keller & Kotler 2009, s.549). Andra filmer som 

finansierats med hjälp av produktplacering är “Man of Steel”, “Transformers” och “The Island” 

(Boshoff 2013; Hawkes 2015).  

 

En tidigare undersökning har visat att mer framträdande placeringar blir bättre ihågkomna av 

konsumenter än de mindre framträdande (Cowley & Barron 2008). En persons minne av 

placeringen har dock inget att göra med attityden mot varumärket. Attityden kan istället påverkas 
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av övertydliga produktplaceringar vilket kan orsaka irritation hos konsumenten. Sawyer (2006) 

påstår att det troligtvis finns en gräns vid vilken produktplaceringar blir så övertydliga eller 

frekventa att de blir störande och påträngande, vilket kan leda till en negativ effekt i filmen eller 

TV- serien. Faktorer som kan påverka det är hur väl varumärket integreras i handlingen, hur ofta 

det nämns och hur länge det syns (Balasubramanian et al. 2014). Effektiviteten av tydliga och 

upprepande produktplaceringar kan enligt Sawyer (2006) således ses som en inverterad U- kurva.  

 

Produktplacering involverar tre aktörer: varumärkesinnehavaren, producenten och konsumenten 

(Widmark et al. 2008). För varumärkesinnehavaren är produktplacering en gynnsam 

marknadsföringsstrategi då det kan öka kännedom om varumärket och skapa en mer positiv 

attityd till produkten vilket slutligen, som i fallet med Reese’s Pieces, kan leda till en ökad 

försäljning (Karrh 1995). Producenten gynnas i sin tur av en ökad finansiering för produktionen 

av filmen eller TV- serien (Russell & Belch 2005). Konsumenter kan som följd av detta bli mer 

öppna mot marknadsföringsmetoden då det inte stör tittarupplevelsen lika mycket som 

traditionella reklamavbrott kan göra (Widmark et al. 2008).  

 

Många filmproduktioner har helt varit beroende av produktplacering som finansiering (NE 2016). 

Filmskaparna är således villiga att ändra sitt manus för att skapa plats åt varumärken och på så 

vis attrahera möjliga sponsorer (Fahl 2011; Homer 2009). Då varumärkesinnehavaren ställer krav 

på hur varumärket ska exponeras har manusförfattarna inte lika stor frihet längre. Anpassningen 

som görs kan medföra en risk att placeringarna tar allt för stor plats och att gränsen mellan 

reklam och film till viss del suddas ut (Kvarntorp 2011). Detta kan i sin tur möjligen påverka 

konsumenternas syn på filmen eller TV-serien och kan leda till minskade tittarsiffror, vilket kan 

resultera i en förlust för produktionsbolagen.  

 

Tidigare forskning inom produktplacering har varit relevant för företag, då studierna främst har 

fokuserat på effektiviteten av produktplacering samt konsumenters attityd mot varumärket (Chan 

et al. 2016; Yang & Roskos- Ewoldsen 2007; Kit & P’ng 2014; Lehu & Bressoud 2008; Russell 2002; 

Gillespie et al. 2012; Gibson et al. 2014; Dens et al. (2012). Då tidigare studier, enligt författarnas 

vetskap, inte har undersökt vilka följder produktplacering kan ha för producenter är det av 

intresse att närmare undersöka vilken effekt produktplacering kan ha på en TV-serie.  



4 
 

1.3 Forskningsfråga 

Kan produktplacering förändra synen på en TV-serie till det negativa och vad är i så fall de 

bakomliggande motiven till det? 

1.4 Syfte 

Denna undersökning syftar till att ge en utökad förståelse för hur användandet av 

produktplacering kan påverka tittarnas syn på en TV- serie. Detta kan vara av särskilt intresse 

för producenter för att se om en allt för omfattande användning av produktplacering kan 

förbättra eller försämra en TV- serie. 

 

1.5 Avgränsningar  

Enligt Smit et al. (2009) är TV-serier den viktigaste typen av media för forskning kring 

produktplacering. Studien är därmed avgränsad till att enbart behandla TV- serier och utesluter 

filmer och andra typer av media där produktplacering är förekommande. Fokus kommer läggas 

kring den svenska TV-serien Solsidan då den starkt har kritiserats på grund av dess användande 

av produktplacering och är därmed av relevans för att undersöka forskningsfrågan (Hanspers 

2012). 
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2 Teoretisk referensram 

 

2.1 För- och nackdelar med produktplacering 

 

“However, one can’t ignore the paradox of product placement: “If you notice it, 

it’s bad. But if you don’t notice, it’s worthless” (Ephron 2003 i Homer 2009, s.1). 

 

Den främsta fördelen med produktplacering är att majoriteten av tittarna anser att det är en 

acceptabel marknadsföringsmetod (Fill 2013). Detta beror enligt Cowley och Barron (2008) på att 

produktplacering har en rad fördelar i jämförelse med traditionell TV-reklam. En av de viktigaste 

fördelarna, menar författarna, är att publiken inte kan undvika placeringen på något vis. Schmoll 

et al. (2006) menar dessutom att en del konsumenter föredrar produktplacering före traditionell 

reklam, då det ses som ett bättre sätt att bemöta marknadsföringen då den är integrerad i ett 

program som konsumenten uppskattar. Gupta et al. (2000) och Nebenzahl och Secunda (1993) 

har i sin tur påvisat att när placeringen smälter in bra i handlingen stör det inte tittarupplevelsen 

och gör att tittarna blir mer positivt inställda till produktplacering. Morton och Friedman (2002) 

poängterar också att produktplacering tillsätter realism och trovärdighet till handlingen genom 

att karaktärerna använder produkter tittarna själva konsumerar.  

 

Så som det finns fördelar med produktplacering finns det även nackdelar. Avsikten med 

produktplacering är att på ett naturligt sätt integrera varumärket i handlingen (Hackley & Tiwsakul 

2006). Om integreringen inte är tillräckligt bra finns det risk att tittarna upplever det som reklam 

och att mycket negativa reaktioner uppstår, som i sin tur kan sänka kvaliteten på tittarnas 

underhållning (Russell & Belch 2005; Hackley & Tiwsakul 2006). Ett tydligt exempel på detta är 

filmen I,Robot från 2004 där Will Smiths karaktär under filmens gång flera gånger visar upp och 

pratar om sina Converse All-stars skor, men som inte har något med filmens handling att göra 

(Carlson 2008). Denna typ av placering upplevs då som onaturlig och distraherar tittarna från 

handlingen (Shrum et al. 2012, s.22 ). Fill (2013, s.573) tillägger även att det finns en risk att det 

placerade varumärket eller produkten inte ens uppmärksammas av publiken, vilket kan ses som 
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en misslyckad investering för varumärkesinnehavaren. En annan nackdel, som Fill (2013, s.573) 

förklarar, är dess oförmåga att kunna ge en förklaring eller väsentlig information om produkten 

eller varumärket.  

 

2.2 Russells dimensioner av produktplacering  

Russell (1998) beskriver att produktplacering kan delas in i tre olika dimensioner: screen 

placement, script placement och plot placement.  

 

 

Figur 2:1 Russells tredimensionella modell av produktplacering (Russell 1998, s.359).  

 

Screen placement innebär att ett varumärke rent visuellt kan uppmärksammas av en publik, 

genom att varumärket exponeras i bild i en film eller en TV-serie. Varumärket som exponeras 

behöver inte nödvändigtvis ha någon koppling till handlingen, men den bör vara märkbart synlig 

i bakgrunden. Denna dimension kan ha olika nivåer av intensitet beroende på hur ofta den syns 

och på vilket sätt. Då konsumenterna oftast förväntar sig att TV-seriens eller filmens omgivning 

ska upplevas som verklig syftar screen placement till att skapa en så realistisk känsla som möjligt 

(Russell 1998). 

 

Script placement, betyder att varumärket nämns i en dialog och förmedlas till konsumenten 

genom en auditiv kanal. Även denna dimension har olika nivåer av intensitet, exempelvis hur ofta 

den nämns, i vilken kontext och betoningen på varumärket (Russell 1998). Med betoning menar 

Russell (2002) placering i dialogen, tonen i rösten samt vilka karaktärer som talar om varumärket. 
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Script placement kan vara ett lämpligt alternativ för tjänsteföretag eftersom tjänster kan vara 

svåra att placera visuellt i jämförelse med fysiska produkter (Russell 1998; Russell 2002).  

 

Plot placement innebär slutligen att varumärket blir en del av handlingen i en film eller en TV-

serie. Denna form av placering kan både vara visuell och auditiv och delas upp i hög och låg 

intensitet. Hög intensitet innefattar att varumärket blir en central roll i handlingen genom att 

exempelvis någon av karaktärerna i filmen eller TV-serien blir starkt identifierad med varumärket. 

Ett exempel på hög intensitet är när karaktären Rachel i TV-serien Vänner handlar möbler på 

Pottery Barn. I scenen nämns varumärket och tittaren får även se Pottery Barns produkter. Med 

låg intensitet avses istället endast en benämning av varumärket eller en kort visuell exponering 

av produkten (Russell 2002).  

2.2.1 Jämförelse mellan visuell och auditiv produktplacering  

Vid en jämförelse mellan visuell och auditiv produktplacering tjänar den visuella till att skapa en 

kontext för handlingen, medan den auditiva utgör en del av manuset i en film eller ett TV- 

program. Till sin natur är den auditiva mer betydelsefull då tittaren kan höra att varumärket 

nämns även om de inte är fokuserade på TV-tittandet. Däremot har den visuella en fördel då den 

kan användas som rekvisita för att göra en scen mer realistisk (Russell 2002). Auditiv information 

anses också vara mer meningsfull då den utgör en del av handlingen och bearbetas därmed 

djupare än visuell information. Detta medför att auditiva placeringar är lättare att minnas än 

visuella placeringar (Russell 2002). Visuella placeringar ses också ofta som mer påträngande och 

svårare att undvika av mottagaren i jämförelse med auditiva placeringar (Russell 2002). Wilson 

och Till (2011) anser dock att en kombination av visuella och auditiva placeringar är som mest 

effektiv, men är mindre förekommande då det finns en risk att det blir för uppenbart. 

 

2.3  Minnesprocessen  

All information som en individ får genom sina fem sinnesintryck kallas för perception. Alla 

individer har exakt samma sinnesorgan och kan bevittna exakt samma situation men kan ändå 

tolka den informationen olika. Människan har en mycket begränsad kapacitet och väljer 

omedvetet att filtrera bort det som inte anses viktigt att uppmärksamma (Lundh et al. 1992, s.35-

36). Eftersom människors intressen varierar kommer varje individ att uppmärksamma andra saker. 



8 
 

Det som är intressant att minnas för den ena kan vara ointressant för den andra och filtreras bort 

(Mårtenson 2009, s.177-178). 

 

Minnesprocessen kan delas in i tre steg enligt den så kallade Atkinson- Shiffrins modellen: det 

sensoriska minnet, korttidsminnet och långtidsminnet. För att något ska fastna i långtidsminnet 

måste information först passera de två förstnämnda stegen. Det sensoriska minnet innebär alla 

intryck en individ får in genom sina sinnen och lagras endast en bråkdel av en sekund (Araï 2001, 

s.80). Det hjärnan identifierar som viktigt skickas till korttidsminnet där det lagras från några 

sekunder upp till ett par minuter. Forskning visar att en individ kan behålla ungefär sju enheter 

samtidigt i korttidsminnet (Araï 2001, s.81). För att informationen ska kunna behållas måste den 

upprepas och är nödvändig för att informationen ska kunna stanna kvar i korttidsminnet. Det 

sista steget enligt Atkinson- Shriffins modellen är långtidsminnet där information permanent 

lagras. Med god uppmärksamhet, intresse och uppfattningsförmåga kan en individ med minimal 

ansträngning bevara information i långtidsminnet (Araï 2001, s.81-82).  

 

 

Effekterna av produktplacering beror enligt Cowley och Barron (2008) på hur uppenbar 

placeringen är och uppfattas olika beroende på hur väl uppmärksam tittaren är. Om ett 

varumärke är mycket bra integrerat finns det dock en risk tittarna inte minns placeringarna 

(D'Astous & Chartier 2000). Pokrywczynski (2005) menar att minnet av antal placeringar oftast 

inte är högre än 30 % av de antal varumärken som faktiskt exponerats. 

 

Figur 2:2 Atkinsons- Shriffins modellen (Araï 2001, s.80) 
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Det finns två olika nivåer av minnesförmåga; igenkänning eller erinran. Det förstnämnda innebär 

att en person har förmågan att utifrån givna alternativ återge vad personen sett eller hört tidigare. 

Men andra ord behöver personen inte själv återge informationen utan bara kunna bekräfta att 

informationen har setts eller hörts tidigare (Lundh et al. 1992, s.118). Erinran är en högre nivå av 

minnesförmåga och innebär att personen fritt minns informationen den tidigare utsattes för 

(Washburn & Plank 2002). Till skillnad från igenkänning måste personen här generera 

informationen själv genom att “söka” i minnet (Lundh et al. 1992, s.118). För individer är det alltså 

betydligt lättare att känna igen något än att erinra sig det. Det är till exempel lättare att svara på 

frågor med givna svarsalternativ i jämförelse med öppna frågor där personen själv måste 

formulera hela svaret (Lundh et al. 1992, s.117).  

 

Balasubramanian (1994) förklarar att produktplacering är ett bra sätt att memorera ett 

kommersiellt budskap på grund av den så kallade von Restorff- effekten. Fenomenet innebär att 

information som är ny eller oväntad bearbetas mer djupgående och memoreras bättre än om 

informationen skulle vara överflödig eller förväntad. Eftersom tittaren inte förväntar sig ett 

kommersiellt budskap i en film eller TV- serie kan produktplacering skapa denna von Restorff- 

effekt. Vidare förklarar Balasubramanian (1994) att syftet med produktplacering inte är att dölja 

produktplacering i sig, utan snarare dölja dess kommersiella budskap. Produktplacering är på så 

sätt utformad så att den syns väl samtidigt som den utgör en del av sammanhanget. Von Restorff- 

effekten kan därmed medföra en hög erinran av den placerade produkten.  

2.3.1 Varumärkeskännedom 

En central del i relationen mellan varumärken och kunder är så kallad varumärkeskännedom. 

Keller (1993) beskriver varumärkeskännedom som hur bekanta individer är med ett visst 

varumärke. Aaker & McLoughlin (2007, s.174) förklarar vidare varumärkeskännedom som styrkan 

av varumärkesnärvaro i konsumentens långtidsminne och är fundamental för en kundrelation. 

För varumärkesinnehavaren är det därmed oerhört viktigt att skapa kännedom om sitt varumärke 

bland konsumenter (Dahlén & Lange 2009, s.109). 

 

Produktplacering kan vara en mycket effektiv taktik om det finns en hög varumärkeskännedom 

bland konsumenter och det är därför stora företag som Coca Cola och McDonalds som oftast 

väljer denna marknadsföringsstrategi (Mårtenson 2009, s.226). Om konsumenten däremot har 
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en låg varumärkeskännedom finns det en risk att de inte känner igen produkten och således inte 

ser produktplaceringen (Hong et al. 2008). Varumärkeskännedom varierar mellan olika människor 

och förknippas starkt med individens intresse. Finns det till exempel ett specifikt intresse för mode 

ger det en ökad chans att känna igen varumärken inom den kategorin (Alimen & Cerit 2010). 

Enligt Lin et al. (2012) har varumärkeskännedom en signifikant positiv effekt på attityden till 

marknadsföringen och varumärket. Det är således viktigt att konsumenter har tidigare kännedom 

om varumärket för att öka chanserna att skapa en positiv attityd till produktplacering. 

2.4 Information processing model of communication 

Keller (2013, s.220-221) förklarar ett perspektiv som beskriver hur processen för 

marknadsföringskommunikation ser ut. Modellen kallas för Information processing model of 

communications och förklarar hur marknadsföringsbudskap kan påverka konsumenten. För att 

en konsument ska bli övertygad av den riktade kommunikationen krävs det att följande sex steg 

är inkluderade: 

 

1. Exposure: Konsumenten måste se eller höra kommunikationen. 

2. Attention: Konsumenten måste uppmärksamma kommunikationen. 

3. Comprehension: Konsumenten måste förstå kommunikationens avsedda meddelande 

eller argument.  

4. Yielding: Konsumenten måste reagera positivt till kommunikationens avsedda 

meddelande eller argument.  

5. Intentions: Konsumenten måste planera att agera på det sätt som kommunikationen 

avser. 

6. Behaviour: Konsumenten måste agera på det sätt som kommunikationen avser.  

 

Om något av stegen är bristfällig kommer processen resultera i en misslyckad kommunikation 

vilket innebär att det tänkta budskapet inte nått fram till konsumenten. Chansen att lyckas 

inkludera alla sex stegen är dock oerhört liten. Keller (2013, s.220) förklarar att detta bland annat 

kan bero på att kommunikationen är svårförståelig, ointressant eller föga övertygande. För att 

skapa en framgångsrik kommunikation mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten måste 

marknadsförare därför se till att öka sannolikheten att varje steg inträffar. Detta genom att se till 
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att rätt meddelande visas vid rätt tillfälle och vid rätt tid. Dessutom är det viktigt att se till att 

använda en kreativ strategi som är intresseväckande och lättfattlig för konsumenten.  
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3 Metod 

 

3.1 Forskningsansats 

Ett vetenskapligt arbete har två huvudsakliga tillvägagångssätt; den deduktiva och den induktiva. 

Den deduktiva ansatsen är den mest förekommande i samhällsvetenskapen och innebär att 

tidigare teorier och allmänna principer testas empiriskt (Bryman & Bell 2013, s. 31). På motsatt 

sätt bedrivs den induktiva ansatsen genom forskarens egna upptäckter i verkligheten och som 

ska leda till en teori (Olsson och Sörensen 2011, s. 48).  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det uppstår en annan syn på en TV- serie om 

produktplaceringar blir allt för uttalande. Tidigare studier har inte undersökt just detta och det 

kan således säga att det finns en kunskapslucka inom området. Studien kommer dock även kunna 

bekräfta de teorier som redan finns om ämnet. Till följd därav kommer undersökningen ha en 

abduktiv ansats, vilket är en kombination av det deduktiva och induktiva synsättet. 

3.2 Forskningsstrategi 

Vid val av metod i en vetenskaplig undersökning behövs en förståelse för två olika kategorier av 

forskningsstrategier: den kvalitativa och den kvantitativa. Kvalitativa undersökningar handlar om 

att på djupet förstå sig på respondenternas uppfattning och är oftast data som innehåller ord. 

Kvantitativa undersökningar handlar däremot om statistiska resultat och är hård data i form av 

siffror (Bryman & Bell 2013, s.419). På så sätt kan sägas att kvalitativa forskningar är till för att 

skapa förståelse, medan kvantitativa omfattar insamling av numerisk data och analyseras 

statistiskt (Christensen 2001, s.66). 

 

För att få en djupare insikt i fenomenet har undersökningen baserats på en blandning av den 

kvalitativa och kvantitativa strategin. Bryman och Bell (2013, s.404) förklarar det som triangulering 

och innebär att mer än en metod används vid studier av sociala företeelser. Christensen et al. 

(2001, s. 290) poängterar också att resultat bäst nås genom att blanda olika insamlingstekniker 

samtidigt. Patel och Davidsson (2011, s.107) menar dessutom att denna insamlingsmetod används 

för att validera en studie. 
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3.2.1 Enkäter och fokusgrupper 

Undersökningen har genom enkäter samlat in individuell data från respektive respondent samt 

fått djupgående information kring respondenternas tankegångar genom gemensamma 

diskussioner mellan dem. Enkäter har som syfte att samla in data från enskilda individer och har 

som fördel att det går snabbt att administrera (Christensen et al. 2001, s.136; Bryman & Bell 

2011, s.247). Den aktuella studien har delvis baserats på enkäter där tanken var att undersöka 

respondenternas varumärkeskännedom. För att vidare få en djupare insikt i respondenternas 

tankesätt har fokusgrupper tillämpats, vilket är en forskningsteknik för att samla in data genom 

en gruppinteraktion (Wibeck 2010, s.25). Då alla frågor inte passar in i en enkät så valdes denna 

metod för att få en djupare förståelse för respondenternas åsikter. Dessutom anser författarna 

att fokusgrupper är en relevant undersökningsmetod för att kunna besvara forskningsfrågan, då 

många olika argument kan framkomma bland respondenterna vid en diskussion.  

  

Fokusgrupper är intervjuer där fler än en deltagare finns närvarande och innefattar öppna frågor 

som respondenter ska diskutera med varandra som är av relevans för dem och av intresse för 

forskarna (Bryman & Bell 2013, s.218). Syftet är att skapa diskussioner och låta respondenterna 

reagera på varandras åsikter (Wibeck 2010, s.35). Det är därför viktigt att interaktionen sker mellan 

deltagarna och inte med forskarna (Wibeck 2010, s.36). Att använda sig av fokusgrupper har 

naturligtvis också begränsningar. Christensen et al. (2001, s.180) menar att en nackdel med att 

använda sig av fokusgrupper är att respondenterna lätt kan ha inverkan på varandra. En annan 

nackdel som kan förekomma är att vissa respondenter tar en större roll i gruppen vilket kan 

medföra att andra respondenter inte får komma till tals (Wibeck 2010, s.35). 

 

Det finns tämligen stor variation när det gäller hur många grupper en studie bör använda sig av 

då det delvis beror på komplexiteten i det fenomen som studeras (Wibeck 2010, s.60). Det sägs 

dock att en studie bör använda så många grupper tills så kallad teoretisk mättnad uppstår och 

innebär att ingen ny eller relevant data framkommer (Glaser & Strauss 1967, s.61). Det finns även 

olika teorier om hur många deltagare en fokusgrupp bör innehålla. Christensen et al. (2001) 

hävdar att en grupp bör bestå av 6-10 personer, medan Wibeck (2010, s.62) påstår att en grupp 

får bestå av maximalt sex deltagare då det finns risk att alla inte kommer till tals. Bryman och Bell 

(2013, s.507) konstaterar i sin tur att en grupp bör bestå av minst fyra deltagare för att kunna 
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skapa en meningsfull diskussion. Studien har bestått av fyra fokusgrupper innehållande fem till 

sex personer per grupp. Efter att ha genomfört intervjuer med fyra fokusgrupper uppstod det en 

teoretisk mättnad i studien och därav tillfrågades inte ytterligare respondenter att delta. 

 

3.3 Urval  

Målgruppen för TV4, där Solsidan sänds, är kvinnor och män mellan 15-64 år (Cederskog 2014). 

Författarna har därför valt att ha en population inom denna åldersram. Respondenterna i studien 

har valts ut genom ett snöbollsurval som Bryman och Bell (2013, s.206-207) förklarar som att 

forskaren får kontakt med ett antal respondenter som är relevanta för undersökningen och 

använder dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter. Denna typ av urval har valts då 

Bryman & Bell (2013, s.517) föreslår att det är en lämplig metod vid studier med fokusgrupper. I 

den här undersökningen kontaktade författarna själva 22 personer. Dessa personer var bekanta 

och kontaktades via telefon och sociala medier. Av dem var det 16 som deltog i undersökningen 

och det blev således ett externt bortfall på sex personer. De som deltog hade möjlighet att ta 

med sig en vän till undersökningen vilket resulterade i att ytterligare fem personer valde att delta. 

Grupp Antal respondenter 

1 5 

2 5 

3 5 

4 6 

Tabell 3:1 Antal respondenter i respektive grupp 

3.4 Primär- och sekundärdata 

Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för datainsamling. Primärdata är data forskaren 

samlat in själv genom exempelvis observationer eller intervjuer (Olssson & Sörensen 2011, s.46). 

Sekundärdata är befintlig data som tidigare har insamlats av andra forskare och kan hittas i 

exempelvis böcker och vetenskapliga artiklar (Hultén et al. 2007, s.84). 

 

Studien har baserats på både primär- och sekundärdata. En enkätundersökning samt 

diskussioner med de valda fokusgrupperna har bidragit med primärdata, medan sekundärdata 
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har varit litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar. Studien har därmed grundats på 

sekundärdata för att sedan kopplas och jämföras med primärdata författarna själva bidragit med. 

Vid hämtning av sekundärdata har Södertörns högskolas bibliotek varit till stor hjälp i form 

databaserna Google Scholar, Business Source Premier samt Taylor & Francis Online. Sökorden 

för att hitta vetenskapliga artiklar var; product placement, brand placement, visual and auditive 

placement, brand knowledge, branded entertainment. Tilläggande sökord till dem har varit 

attitude, brand, TV- shows och affect. 

3.5 Val av avsnitt 

TV-serien Solsidan anses vara ett intressant studieobjekt då den har varit mycket 

uppmärksammad i medier på grund av dess produktplaceringar. Den svenska komediserien 

sändes för första gången år 2010 och blev en tittarsuccé i länder som bland annat Norge, 

Danmark, Belgien och Finland (Canoilas 2015). TV-serien utspelar sig i villaområdet Solsidan i 

Saltsjöbaden och kretsar kring paren Alex och Anna, Mickan och Fredde samt den irriterande och 

snåla vännen Ove Sundberg och hans fru Anette. 

 

Motiveringar till varför Solsidan valdes var för att det är en svensk TV- serie och att det därmed 

inte krävs engelska förkunskaper av respondenterna. Författarna ansåg dessutom att de 

varumärken som exponerades i avsnittet är relativt kända och lätt kan kännas igen av den svenska 

befolkningen.  

 

Det intressanta med Solsidan är att de placerade varumärkena får en väldigt stor roll i TV- serien 

samt att det är fascinerande hur de har lyckats göra varumärken till en naturlig del av handlingen. 

Vid val av filmklipp analyserades säsong 1 och 2, där avsnitt 6 ur säsong 2 slutligen valdes. 

Anledningen till det är att avsnittet innehöll visuella, auditiva såväl som handlingsbaserade 

produktplaceringar. Enligt Lehu (2007, s.5) har en kombination av alla tre störst inverkan. Om 

enbart en typ skulle visats hade detta troligen medfört ett missvisande resultat eftersom 

respondenter kunde ha olika åsikter om vilken typ av produktplacering som föredrogs. 
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3.5.1 Innehållsanalys  

Det valda avsnittet innehöll enligt författarna 14 stycken produktplaceringar. De olika 

varumärkena förekom i olika dimensioner och intensitet och sammanfattas i nedanstående tabell 

enligt Russells (1998) dimensioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De exponerade varumärkena var synliga på olika sätt, vissa fanns med i en dialog eller visades i 

bakgrunden, medan andra utgjorde en central del i handlingen. Det var också förekommande 

att vissa varumärken visades ett flertal gånger i olika sammanhang. I avsnittet av Solsidan uteslöt 

författarna otydliga placeringar som var svåra att utläsa som exempelvis, SATS, Arla, Kavli och 

Samsung. Anledningen till detta var att varumärkena var för suddiga eller för små för att kunna 

tydas.    

 

Screen placement Script placement  Plot placement 

Bauhaus Hemtex Jysk  

Flügger färg IKEA IKEA  

Lexus Jysk  

Apple Ferrari  

Jysk   

Toyota   

Chiquita   

Stadsbudsbolaget   

Newport    

New Era   

Adidas   

Tabell 3:2 Varumärkena som exponerades i respektive dimension 
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Inom den auditiva dimensionen nämndes IKEA 13 gånger under avsnittet och Jysk 9 gånger. 

Hemtex och Ferrari nämndes en gång vardera. De visuella placeringarna varierade i olika grad 

då till exempel Adidas och Toyota kunde ses ett flertal gånger i olika scener, medan New Era och 

Apple bara sågs en gång i en scen. Jysk och IKEA hade i avsnittet en central roll i handlingen och 

det fanns flera scener som utspelade sig i en Jysk- butik. 

3.6 Operationalisering 

Undersökningen ägde rum på två olika platser och tog cirka 45 minuter att genomföra per 

fokusgrupp. Fokusgrupp 1 genomförde undersökningen i hemmamiljö där de gjorde sig 

hemmastadda i vardagsrummet medan de övriga intervjuerna genomfördes i ett grupprum på 

Södertörns högskola. Under visningen satt samtliga respondenter på rad för att inte skymma 

sikten för någon annan. Det började med att respondenterna blev välkomnade av författarna och 

blev informerade om att de skulle få se ett avsnitt av Solsidan på cirka 20 minuter och att de 

därefter skulle få svara på en enkät samt ha en gruppdiskussion. De fick även information om att 

diskussionen skulle spelas in för att senare kunna transkriberas, dessutom förklarades det för 

Varumärken Screen placement  Script placement  Intensitet 

Hemtex - 1 Hög 

IKEA - 13 Hög 

Bauhaus 1 - Låg 

Chiquita 1 - Låg 

Stadsbudsbolaget 1 - Låg 

Flügger Färg 1 - Låg 

Jysk 3 9 Hög 

New Era 1 - Låg 

Ferrari - 1 Låg 

Adidas 2 - Hög 

Toyota 4 - Hög 

Lexus 2 - Hög 

Newport 1 - Hög 

Apple 1 - Låg 

Tabell 3:3 De exponerade varumärkena i kronologisk ordning. Hemtex var således det första 

varumärket som exponerades i avsnittet och Apple det sista.  
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respondenterna att datan var helt anonym och att materialet enbart skulle användas för studiens 

ändamål. Respondenterna fick innan avsnittet inte veta vad syftet med undersökningen var då 

det skulle avslöja för mycket och på så sätt kunde påverka resultatet av enkäten. Avsnittet visades 

på en TV och författarna var med i rummet under hela visningen och kunde på så sätt ingripa 

om det skulle uppstå tekniska problem med utrustningen. 

 

Efter visningen fick respondenterna individuellt fylla i en enkät bestående av fem frågor vars 

huvudsakliga syfte var att undersöka respondenternas varumärkeskännedom (se bilaga 1). I den 

första frågan ombads respondenten att uppge sin ålder för att kunna säkerhetsställa att de var i 

rätt population. I den andra frågan tillfrågades respondenterna om de sett Solsidan förut då de 

som tidigare hade sett TV- serien möjligen kunde ha en föraning om att avsnittet skulle innehålla 

produktplaceringar och därmed skulle bli mer observanta. Eftersom Solsidan är en komedieserie 

ställdes frågan om hur underhållande avsnittet var för att se i hur stor grad det kunde påverka 

studiens resultat. Den näst sista frågan handlade om respondenternas varumärkeskännedom där 

de fick markera vilka varumärken de tidigare hört talas om. Bland svarsalternativen fanns det även 

med varumärken som inte fanns med i avsnittet för att det inte skulle vara för uppenbart för 

respondenterna vilka varumärken som exponerades i avsnittet. De varumärken som lades till var 

GANT, Nathalie Schuterman, Mio, Rusta, Burberry, Nike och Samsung. Respondenterna 

informerades därefter om studiens syfte för att sedan kunna ge relevanta svar på 

diskussionsfrågorna. 

 

Diskussionen bestod av fyra strukturerade frågor som hade en specifik turordning (se bilaga 2). 

Inledningsvis ställdes frågan om respondenterna hört talas om begreppet produktplacering. Om 

en eller flera respondenter inte hade kunskap om begreppet gavs uppgiften för de respondenter 

som visste vad det var att förklara begreppet. Första diskussionsfrågan ställdes i syfte att 

undersöka om vad som tycks om att reklam blandas med nöje och som i sin tur skapade en 

dialog mellan respondenterna. Innan andra frågan ställdes klargjordes de antal varumärken som 

visats under avsnittet, som var 14 stycken. Därefter tillfrågades respondenterna om de fått en 

annan syn på TV- serien då de fått reda på att många varumärken hade exponerats i avsnittet. 

Diskussionen fördes vidare genom att auditiva och visuella produktplaceringar förklarades av 

författarna (se bilaga 2). Ändamålet med förklaringen var att undersöka vilken typ som föredrogs 



19 
 

bland respondenterna. Diskussionen avslutades med en sista fråga som behandlade om 

produktplaceringen hade gett en positiv eller en negativ effekt i avsnittet. Slutligen tackades 

respondenterna för deltagandet och hade möjlighet att ställa eventuella frågor.    

 

3.7 Kvalitetsmått  

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet hos en mätning. För att en mätning ska vara helt reliabel ska 

denna frambringa samma resultat om mätningen genomförs på nytt och oberoende av vem som 

utför mätningen (Bryman & Bell 2013, s.62-63). Då studien till största del är baserad på en 

kvalitativ strategi anses reliabiliteten vara tämligen låg. Enligt Christensen et al. (2001, s.308) är 

det mycket svårt i kvalitativa studier att uppnå ett identiskt resultat om forskningen skulle 

genomföras på nytt. Detta kan dels bero på att andra forskare skulle kunna ställa andra frågor 

och välja andra respondenter i en annan ålderskategori som i sin tur kan påvisa ett annat resultat. 

För att pålitligheten ska förstärkas menar Bryman & Bell (2013, s.405) att det är viktigt att forskarna 

antar ett granskande synsätt och därmed noggrant redogör för alla moment i 

forskningsprocessen. För att förstärka pålitligheten i så stor grad som möjligt har författarna haft 

detta i åtanke och därmed varit noggranna i att utförligt redogöra för studiens olika faser.  

3.7.2 Validitet 

Validitet rör frågan huruvida ett mått för ett begrepp verkligen mäter just det begreppet (Bryman 

& Bell 2013, s.63). Detta menar Davidson och Patel (2011, s.109) kan stärkas av goda teorier, 

noggrannhet vid insamling av data och bra instrument. Innan forskningsprocessen genomfördes 

insamlades teori som var relevant för studiens frågeställning. Med teorier och tidigare forskning 

kring produktplacering som grund utformades sedan frågorna för enkäten och intervjun. Enligt 

författarna har genomförandet av dessa besvarat forskningsfrågan, varför den interna validiteten 

i studien kan anses vara god. 

 

Respondentvalidering innebär att forskarna förmedlar resultaten till respondenterna för att 

säkerställa att de tolkat svaren rätt (Bryman & Bell 2013, s.402). Transkribering av intervjuerna har 

dock i denna studie inte skickats till respondenterna då de i så fall hade haft möjlighet att ändra 
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sina uttalanden, vilket kunde ha skapat förvirring för författarna och därmed medfört en lägre 

tillförlitlighet för studien.  

 

För att undersökningen ska ha en hög grad av överförbarhet krävs det att resultatet ska kunna 

generaliseras (Bryman & Bell 2013, s.401). Då studiens endast har fokuserat på en enda genre är 

det därmed svårt att generalisera resultaten till alla typer av TV- serier. Antalet respondenter i 

studiens urval har dessutom varit mycket begränsad och kan inte representera alla individer i 

populationen. Likaså har majoriteten av respondenterna varit i tjugo års ålder vilket medgav en 

viss skevhet i urvalet.  

 

3.8 Motivering till studiens valda teorier 

3.8.1 För- och nackdelar med produktplacering  

Teorier som berör generella antaganden om produktplacering ansåg författarna vara mycket 

viktiga att lyfta fram då det fanns ett intresse att se hur respondenterna resonerar kring 

produktplacering. Tidigare teorier kring för-och nackdelar med produktplacering har därför valts, 

dels för att se om den aktuella teorin stämmer med vad respondenterna har sagt, och dels för 

att se om nya resonemang kan lyftas fram. Detta kan leda till relevanta motiveringar till varför 

produktplacering skulle kunna förändra synen på TV- serien.  

3.8.2 Russells dimensioner av produktplacering  

Till grund för denna undersökning har ett avsnitt från TV-serien Solsidan valts. I avsnittet har 

forskarna funnit olika dimensioner av produktplacering: screen-, script- och plot placement.  Alla 

tre dimensioner har använts i denna undersökning då uteslutandet av en dimension möjligen 

skulle leda till ett missvisande resultat.  Av den anledningen har alla tre dimensioner inkluderats 

i denna undersökning. Denna teori är även relevant då det är av intresse att finna hur dessa tre 

dimensioner upplevs av studiens respondenter. Detta för att se om det finns en specifik 

dimension som föredras eller anses som påträngande, vilken är en viktig faktor för att kunna 

besvara forskningsfrågan på bästa möjliga vis.  

3.8.3 Minnesprocessen  

Konsumentens minnesförmåga är en essentiell del i marknadsföringen, utan minne skulle 

individer aldrig kunna lagra information och få nya kunskaper. Att ta hänsyn till minnesprocessen 
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är därmed av stor vikt vid en undersökning som behandlar produktplacering. För att individer 

ska bevara något i minnet krävs det att informationen upprepas. Utan upprepning finns det en 

risk att produktplaceringen inte blir effektiv, då publiken oftast inte lagrar informationen efter 

endast en exponering av varumärket. Med för många upprepningar finns det dock en risk att det 

uppstår irritation hos tittaren. Därmed är det relevant att undersöka om allt för upprepade 

produktplaceringar kan störa tittarupplevelsen samt se var gränsen egentligen går.  

3.8.4 Varumärkeskännedom  

Det viktigaste för en varumärkesinnehavare är att skapa kännedom kring sitt varumärke, därför 

ses produktplacering som en mycket fördelaktig marknadsföringsstrategi. Med hjälp av denna 

strategi kan varumärkesinnehavaren bygga upp sitt varumärke genom att skapa associationer 

mellan exempelvis en karaktär i TV-serie och ett specifikt varumärke. För att tittaren ska kunna 

uppmärksamma en produktplacering krävs det därmed att denne har en varumärkeskännedom 

om det aktuella varumärket. Av den anledningen har författarna valt att applicera denna teori för 

att få kunskap om respondenternas varumärkeskännedom.  

3.8.5 Information processing model of communications 

Syftet med produktplacering är att varumärkesinnehavaren kommunicerar ett kommersiellt 

budskap till publiken. Publiken ska då motta informationen så som varumärkesinnehavaren 

önskar, genom de sex steg som modellen förklarar. Om ett av stegen inte uppfylls når budskapet 

inte fram till publiken på ett korrekt sätt. Varumärkesinnehavaren önskar således att alla sex 

stegen uppfylls, dock anser vi att uppfyllandet av dessa steg kan inneha konsekvenser för 

producenten då dessa steg möjligen har en negativ inverkan i TV- serien. 
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4 Resultat 

 

4.1 Fokusgrupp 1 

4.1.1 Enkät 

 

Studiens första fokusgrupp bestod av fem respondenter. Åldersspannet på deltagarna sträckte 

sig från 36 år upp till 58 år, varav fyra hade sett Solsidan tidigare. Kolumnen visar kortfattat de 

tre första frågorna, medan raden utgör vilken respondent det är. 

  Tabell 4.1. Svaren på de tre första frågorna för respektive respondent i fokusgrupp 1. 

 

 Diagram 4.1. Antal respondenter som hade kännedom om respektive varumärke 

 

För att kunna ta reda på respondenternas tidigare varumärkeskännedom bland de varumärken 

som exponerades i avsnittet, tillfrågades de vilka varumärken de kände igen utifrån bilder på 

logotyper på enkäten (se bilaga 1). Ingen av respondenterna i fokusgrupp 1 hade tidigare hört 

tals om “Stadsbudsbolaget” och bara en respondent kände igen “New Era” respektive “Newport”. 

 R1 R2 R3 R4 R5 

Ålder 58 52 49 47 36 

Har du sett TV-serien 

Solsidan förut? 

Ja Ja Ja Nej Ja 

(Betyg 1-5) 4 5 3 4 4 
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I övrigt var det en mycket hög varumärkeskännedom i fokusgrupp 1 bland de andra varumärken 

som exponerades i avsnittet. 

 

Diagram 4.2. Antal varumärken respondenterna såg och/eller hörde under avsnittet. 

 

Den sista frågan i enkäten syftade till att se vilka varumärken de såg och hörde i avsnittet. I 

gruppen var det relativt fåtal varumärken som uppmärksammades i avsnittet. Alla respondenter 

lade märke till IKEA och Jysk i form av att det hördes. Bauhaus, Lexus, och Toyota blev visuellt 

uppmärksammade av en respondent. Den auditiva placeringen av Ferrari uppmärksammades av 

en respondent och Hemtex av två respondenter. Ingen av respondenterna i fokusgrupp 1 lade 

märke till Flügger Färg, Apple, Chiquita, Stadsbudsbolaget, Newport, New Era eller Adidas. 

 

4.1.2 Gruppdiskussion 

Av totalt fem respondenter var det två som inte visste vad produktplacering innebar. En 

respondent ombads därför att förklara begreppet för de andra. Överlag höll alla i gruppen med 

om att produktplacering är en bra marknadsföringsstrategi då det kan bli lättare för en 

konsument att minnas olika varumärken. Om en karaktär i en TV- serie använder ett varumärke 

blir det bättre ihågkommet än om varumärket skulle synas i en vanlig TV- reklam. 

 

“Det är ett smart sätt för företag att nå ut till konsumenter utan att de blir uttråkade som man 

annars kan bli med vanliga reklaminslag. Jag tycker att produktplacering är ett fenomenalt sätt 

att göra reklam på, det bästa sättet” - Respondent 4 
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Under diskussionen kom respondenterna överens om att det inte uppstått en annan syn på TV- 

serien då produktplaceringen inte var ett störande moment för dem. Att varumärken var 

integrerade i handlingen gjorde avsnittet mer realistisk och därmed mer underhållande. En 

respondent talade dessutom om att synen på TV- serien inte hade förändrats då tidigare kunskap 

fanns om Solsidans produktplaceringar. 

 

I gruppen fanns det olika åsikter om de skulle föredra auditiva eller visuella placeringar. En 

respondent föredrog auditiv placering då det bättre memorerades, medan en annan respondent 

hävdade att det skulle vara mycket svårt att minnas ett varumärke som bara nämnts en gång. 

Samtidigt påstod en tredje respondent att visuella placeringar är mindre påträngande då en 

person själv har möjlighet att bestämma vad den ska se eller inte, medan audiella placeringar 

inte kan undvikas på något sätt. Det var således mycket blandade uppfattningar om viken typ av 

placering som föredrogs. 

 

Överlag var fokusgrupp 1 mycket positivt inställda till produktplaceringen i avsnittet, dock 

upplevde två respondenter att IKEA och Jysk i början på avsnittet var lite för påträngande då de 

nämndes väldigt mycket. I slutändan enades de dock om att IKEA och Jysk användes i avsnittet 

för att kunna avspegla en verklig händelse i människors vardag. 

 

“Produktplacering har gett en bättre effekt i avsnittet då man i många situationer känner igen 

sig. IKEA- garderoben som aldrig blir färdig och den eviga kön vid Jysk. Det skapar en verklig 

miljö”.- Respondent 2 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att fokusgrupp 1 inte tyckte att produktplacering påverkade 

avsnittet negativt, utan snarare positivt då det skapade en verklig miljö som var igenkännbar i 

deras egna liv. 
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4.2 Fokusgrupp 2 

4.2.1 Enkät 

Fokusgrupp två bestod totalt av fem respondenter i åldrarna mellan 18-31. I gruppen hade tre 

respondenter inte tidigare sett TV- serien medan två hade gjort det. 

 R6 R7 R8 R9 R10 

Ålder 31 22 22 21 18 

Har du sett TV-serien 

Solsidan förut? 

Nej Nej Ja Ja Nej 

(Betyg 1-5) 4 5 5 5 4 

Tabell 4.2. Svaren på de tre första frågorna för respektive respondent i fokusgrupp 2. 

 

Diagram 4.3. Antal respondenter som hade kännedom om respektive varumärke. 

 

Respondenterna i denna grupp hade överlag en mycket hög varumärkeskännedom. 

Stadsbudsbolaget och Newport var dock varumärken ingen av respondenterna tidigare hade 

hört talas om och enbart en respondent kände igen varumärket New Era. 

0

1

2

3

4

5

4. Vilka varumärken har du tidigare hört talas om?



26 
 

 

 Diagram 4.4. Antal varumärken respondenterna såg och/eller hörde under avsnittet. 

 

Gruppen uppmärksammade relativt få varumärken under avsnittets gång. IKEA och Hemtex lade 

alla respondenter märkte till i form av det hördes i en dialog. Ferrari hördes dock bara av en 

respondent. Jysk var ett varumärke som både hördes och sågs av alla. Lexus, Apple, och Adidas 

sågs bara en gång bland respondenterna medan Toyota sågs av tre respondenter. 

4.2.2 Gruppdiskussion 

Alla respondenter kände väl till fenomenet produktplacering vilket innebar att en ytterligare 

förklaring inte var nödvändig. Inledningsvis hade gruppen olika synpunkter kring den första 

diskussionsfrågan. En respondent resonerade kring varför människor utsätts för reklam i TV- 

serier och filmer när vanliga reklamavbrott också finns. En annan respondent förklarade att 

människor numera blir immuna mot reklam och att företag på något annat sätt måste 

marknadsföra sig själva. Dessutom blir det effektivt då konsumenten ser reklamen i samband 

med något de gillar och på så sätt blir mer öppna mot marknadsföringen. Alla i gruppen höll i 

slutändan med om att reklam bör få visas ihop med en serie eller en film. 

 

Synen kring TV- serien förändrades av vissa respondenter då de upplevde att 14 

produktplaceringar i ett 20 minuter långt avsnitt var för mycket. Relativt få varumärken bör 

exponeras i ett sådant kort avsnitt för att produktplaceringar inte ska bli allt för påträngande. 
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“IKEA och Jysk upprepades ett flertal gånger vilket fick mig att bli smått irriterad. Jag fick en känsla 

över att det var mer reklam än en TV-serie” - Respondent 6 

 

En respondent sa dock emot detta då alla varumärken inte lyftes fram och smälte in bra i 

handlingen, framför allt Jysk och IKEA då det inte ansågs vara produktplacering utan snarare en 

del av vardagen för karaktärerna i TV- serien. 

 

“För mig var det däremot inget som störde mig, utan det kändes väldigt realistisk. Jag kände 

snabbt igen mig själv när IKEA- händelsen dök upp då jag själv har råkat ut för samma händelse” 

-Respondent 8 

 

Majoriteten ansåg dock att bilmärkena däremot var uppenbara produktplaceringar då 

exempelvis Toyota exponerades väldigt ofta i olika scener. Även när det kom till vilken typ av 

produktplacering som föredrogs hade respondenterna olika åsikter. Två respondenter föredrog 

den auditiva placeringen eftersom de ansåg att varumärken då blir en del av berättelsen 

gentemot visuella som tar bort fokus från handlingen. Diskussionen fortsatte kring att de inte ser 

någon vits att produktplacera varumärken som tittarna inte känner igen, men att det möjligtvis 

också handlade om att vissa varumärken inte lades märke till på grund av eget intresse. En 

respondent påpekade exempelvis att Lexus och Toyota inte uppmärksammades på grund av att 

intresset för bilar inte var tillräckligt stor. 

 

Två respondenter ansåg att vissa varumärken exponerades för mycket, framför allt Jysk och IKEA, 

och på så vis störde tittarupplevelsen. Efter en kort diskussion kom de dock överens om att 

produktplaceringen åtminstone inte hade skapat en negativ effekt, men att den inte heller hade 

gett någon positiv inverkan i avsnittet.    

4.3 Fokusgrupp 3 

4.3.1 Enkät 

Inom den tredje gruppen var åldrarna mellan 19-25 år. Fyra av dem hade tidigare sett Solsidan 

och gav avsnittet ett relativt högt betyg. Respondenten som inte hade sett TV- serien tidigare 

gav den endast en tvåa i betyg. 
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Tabell 4.3. Svaren på de tre första frågorna för respektive respondent i fokusgrupp 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram 4.5. Antal respondenter som hade kännedom om respektive varumärke. 

 

De fem tillfrågade respondenterna kände varken igen Stadsbudsbolaget eller New Era. Två 

respondenter hade tidigare hört tals om Lexus respektive Newport. Chiquita och Flügger Färg 

kände fyra respondenter igen och alla övriga givna varumärken kände alla fem respondenter 

igen.   
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 Diagram 4.6. Antal varumärken respondenterna såg och/eller hörde under avsnittet. 

 

De varumärken som uppmärksammades av respondenterna i form av den visuella dimensionen 

var Lexus, Toyota och Adidas. Med hjälp av den auditiva dimensionen hördes Ferrari, Hemtex 

och IKEA. Samtliga respondenter i gruppen både såg och hörde Jysk i avsnittet. Resterande 

varumärken som exponerades i avsnittet uppmärksammades inte alls av respondenterna. 

 

4.3.2 Gruppdiskussion 

Samtliga respondenter i gruppen hade kunskap om begreppet produktplacering och behövdes 

således inte förklaras ytterligare. En respondent framhöll att produktplacering är en bra metod 

att göra reklam på då det inte påverkar tittarupplevelsen lika mycket som vanliga reklamavbrott 

kan göra. En annan respondent lade till att det är ett bra sätt att öka varumärkeskännedom 

eftersom konsumenter kan hitta ny varumärken de inte hade tidigare kännedom om. 

 

Överlag fanns det ingen förändrad syn på TV- serien då bland annat en respondent tyckte det 

kändes vanligt att en TV- serie innehåller så många produktplaceringar och var inte förvånad 

över avsnittets innehåll. De andra respondenterna lade till att alla 14 varumärken inte 

uppmärksammades eftersom de var mycket bra integrerade. 

 

Hela gruppen kom överens om att visuella produktplaceringar var den mest föredragna metoden 

eftersom de tyckte att varumärken då skulle vara lättare att känna igen genom att det kan “ses” 

vad det är för typ av produkt. De påstod att den visuella dimensionen därmed var ett bra sätt för 
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att kunna få kunskap om nya varumärken. Två respondenter tyckte dock att den audiella typen 

också var ett sätt att föredra. 

 

“Så länge produktplaceringen sker på ett naturligt sätt i serien spelar det ingen roll på vilket sätt 

ett varumärke placeras”. - Respondent 13 

 

Vid frågan om produktplacering hade gett en positiv eller negativ effekt i TV- serien hade 

respondenterna olika åsikter. Eftersom budgeten för produktionen borde vara högre i och med 

alla produktplaceringar borde det även höja kvaliteten på TV- serien, hävdade en respondent. En 

annan respondent tyckte att produktplaceringarna hade gjort att konversationerna kändes mer 

verkliga och igenkännbara. 

 

“I den här serien verkar syftet vara att tittaren ska känna igen sig i vissa situationer. Eftersom vi i 

vardagen ofta pratar om produkter eller varumärken som Jysk eller IKEA höjer man 

igenkänningsfaktorn”- Respondent 11 

 

De två övriga respondenterna påstod att det varken hade gett en positiv eller negativ effekt i 

avsnittet eftersom de ansåg att det var helt naturligt med användandet av produktplacering. 

4.4 Fokusgrupp 4 

4.4.1 Enkät 

Studiens sista fokusgrupp bestod av sex respondenter i åldrarna 21-29 år, där majoriteten tidigare 

hade sett TV- serien. 

 R16 R17 R18 R19 R20 R21 

Ålder 24 21 22 25 26 29 

Har du sett TV-

serien Solsidan 

förut? 

Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

Betyg (1-5) 3 3 3 5 3 5 

Tabell 4.4. Svaren på de tre första frågorna för respektive respondent i fokusgrupp 4. 
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 Diagram 4.7. Antal respondenter som hade kännedom om respektive varumärke. 

 

I gruppen hade en respondent hört talas om Stadsbudsbolaget respektive Newport. Två 

respondenter hade dessutom hört talas om New Era, resterande varumärken hade de mycket 

god kännedom om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabell 4.8. Antal varumärken respondenterna såg och/eller hörde under avsnittet. 

 

I jämförelse med de tre tidigare grupperna är även resultatet för grupp fyra av liknande karaktär 

då de flesta varumärken inte uppmärksammades. Samtliga respondenter i gruppen 

uppmärksammade Jysk och IKEA. Två respondenter hörde respektive såg bilmärkena Ferrari och 
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Toyota. Halva gruppen lade märke till Adidas och Apple med hjälp av den visuella dimensionen 

men enbart en respondent iakttog Lexus. Hemtex beaktades endast av två respondenter.   

 

4.4.2 Gruppdiskussion 

 

Av totalt sex respondenter som deltog var det två som inte visste vad produktplacering innebar, 

vilket ledde till början på diskussionen då de fick förklara begreppets innebörd för varandra. 

Samtliga respondenter höll med om att produktplacering är en acceptabel 

marknadsföringsstrategi. 

 

“Jag tycker att det berikar serierna då det kan förmedla olika värden med de olika varumärken 

de använder. Det som kan vara irriterande är när de zoomar in överdrivet mycket på vissa 

produkter så att produktplaceringen blir uppenbar “. Respondent 19 

 

En annan respondent framhöll vidare att produktplacering är ett bra sätt då det gynnar både 

företag som produktionsbolag. Företag kan marknadsföra sina produkter på ett effektivt sätt 

samtidigt som produktionsbolagen tjänar pengar på det. Ytterligare en respondent tillade att 

varumärken som exempelvis Newport och New Era är bra varumärken att använda då människor 

kan få upp ögonen för dem. Fortsättningsvis påpekades det även i gruppen att graden av 

acceptans beror på vad som marknadsförs då gruppen hade en negativ inställning till att det 

görs reklam för till exempel alkohol och tobak. 

 

När information gavs om hur många produktplaceringar avsnittet innehöll hade samtliga 

respondenter i gruppen ingen ändrad åsikt om TV- serien då ingen i gruppen hade sett alla 14 

produktplaceringar. På så sätt enades alla om att produktplaceringen kändes neutral och inte för 

påtvingande. Det poängterades även att personer förmodligen bara lägger märke till de 

varumärken de själva känner till. En respondent fick däremot en annan syn på filmindustrin i 

allmänhet och menade att människor omedvetet alltid utsätts för reklam i filmer och TV- serier. 

En argumentation emot detta var att filmindustrin måste använda sig av bilar och andra 

produkter för att kunna skapa en bild av karaktärernas livsstilar. 
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I den tredje frågan hade respondenterna en diskussion kring vilken typ av produktplacering som 

föredrogs. Tre personer föredrog den auditiva dimensionen eftersom det enligt dem var lättare 

och roligare att memorera varumärken om de nämns i en dialog. Argumentation mot detta 

skapades då de tre övriga respondenterna ansåg att det kunde bli allt för uppenbart och att det 

skulle kännas mer naturligt om det skulle synas istället. 

 

“Personligen föredrar jag produktplaceringar som syns då det känns mer naturligt. I det här 

avsnittet kändes det som att de sa Jysk alldeles för många gånger, det blev lite för mycket för 

min del.” Respondent 20 

 

Slutligen kom de tillsammans överens om att det kan skapa en positiv såväl som negativ effekt i 

avsnittet. Å ena sidan gjorde produktplacering handlingen mer humoristisk och realistisk då en 

respondent själv behövde åka tillbaka till IKEA för att komplettera en sak. Å andra sidan 

exponerades IKEA och Jysk för mycket och uppfattades som överdriven, vilket gav avsnittet en 

negativ effekt. 

4.5 Sammanfattning av enkätundersökning 

Samtliga respondenter hade en relativt hög varumärkeskännedom för de varumärken som 

exponerades i avsnittet av Solsidan (se bilaga 3 tabell 4.10). Snittvärdet för antal varumärken 

respondenterna hade tidigare kännedom om låg avrundat på 11 av totalt 14 möjliga. De 

varumärken som respondenterna hade mindre bra kännedom om var Stadsbudsbolaget, 

Newport och New Era (se diagram 4.11).  

 Diagram 4.11  
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I förhållande till varumärkeskännedomen var antal uppmärksammade varumärken betydligt 

mindre. IKEA och Jysk var uppenbara placeringar som samtliga respondenter uppmärksammade. 

De övriga varumärkena var dock inte lika framträdande för alla respondenter, vilket innebar att 

de uppmärksammades mindre. Bortsett från IKEA och Jysk, uppmärksammades Hemtex och 

Ferrari av elva respektive sex respondenter inom den auditiva dimensionen (se diagram 4.12). 

 Diagram 4.12 

Inom de visuella placeringarna var förutom Jysk även Toyota uppmärksammad av ett flertal 

respondenter. Bauhaus uppmärksammades av endast en respondent (se diagram 4.13). Dessa 

två dimensioner går dock inte att jämföra med varandra på något vis då det fanns fler visuella än 

auditiva placeringar samt att varje enskilt varumärke upprepades ett visst antal gånger (se tabell 

3.2).  

 Diagram 4.13 
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Antal upprepningar hade dock ett mycket starkt samband med antal uppmärksammade 

varumärken. Enligt en beräkning med Pearsons korrelation på 0,9 (se bilaga 4) är det tydligt att 

ju fler upprepningar det var av samma varumärke, desto större chans att respondenterna kom 

ihåg placeringarna.  

 

I enkäten ställdes frågan om respondenterna hade sett Solsidan tidigare för att se om det hade 

någon betydelse för uppmärksamheten för produktplaceringarna (se bilaga 3 diagram 4.14). De 

14 respondenter som hade sett Solsidan tidigare och de 7 som inte sett hade båda ett genomsnitt 

på fyra uppmärksammade varumärken. Detta innebär att de som sett Solsidan tidigare inte var 

mer uppmärksamma på produktplaceringar än de som inte sett serien tidigare. Även Spearmans 

korrelation på -0,05 (se bilaga 4) bekräftar att nästintill inget samband föreligger. Eftersom 

respondenterna i snitt uppmärksammade 4 varumärken innebär det att de mindes cirka 29 % av 

placeringarna. 
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5 Analys 

 

5.1 För-och nackdelar  

Fill (2013) lyfte fram att den största fördelen med produktplacering är att tittarna anser att det är 

en acceptabel marknadsföringsmetod. Samtliga respondenter i studien tyckte att 

produktplacering var en bra marknadsföringsstrategi, vilket bekräftar Fills (2013) resonemang. 

Detta motiverades särskilt bra av en respondent som framhöll att produktplacering är ett 

fenomenalt sätt att göra reklam på, då konsumenter inte blir uttråkade som vanliga reklamavbrott 

kan medföra. Andra motiveringar till varför respondenterna ansåg att produktplacering är en bra 

strategi var att nya varumärken kan upptäckas och bättre skulle memoreras i jämförelse med 

traditionell reklam. Schmoll et al. (2006) hävdade dessutom att konsumenten blir mer öppen mot 

marknadsföringen om den visas i samband med något konsumenten uppskattar. Detta 

bekräftades i den kvalitativa delen av studien då en respondent gav ett likartat resonemang. 

Något som ytterligare kan bekräfta Schmolls et al. (2006) påstående är data från 

enkätundersökningen, då respondenterna i genomsnitt betygsatte avsnittet med fyra av fem 

möjliga poäng.  

 

Morton och Friedman (2002) förklarade att produktplacering kan öka handlingens trovärdighet 

och realism genom att karaktärerna använder sig av produkter tittarna vanligtvis själva 

konsumerar. Vissa respondenter tyckte att användandet av varumärkena Jysk och IKEA skapade 

en verklig miljö som var igenkännbar i deras egna liv, då respondenterna hade varit med om 

liknande händelser. Dessutom ansåg många respondenter att produktplaceringen inte störde 

tittarupplevelsen då varumärkena var välintegrerade. Detta är något som Gupta et al. (2000) och 

Nebezahl och Secunda (1993) också påstod då en placering som smälter in bra i handlingen inte 

stör tittarupplevelsen, vilket dessutom leder till att tittarna blir positivt inställda till fenomenet. I 

sin tur kan detta även förstärkas av Hackley och Tiwsakuls (2006) resonemang om att det 

viktigaste med produktplacering är att integrera varumärket i handlingen på ett naturligt sätt. 

Detta har enligt flera respondenter gjorts mycket väl då många produktplaceringar i avsnittet 

inte ansågs vara ett störande moment för dem.  



37 
 

 

Russell och Belch (2005) lyfte fram att när produktplaceringen är för dålig integrerad finns det en 

risk att det skulle kunna upplevas som reklam och att negativa reaktioner därmed kan uppstå. 

Hackley & Tiwsakul (2006) menade även att det i sin tur kan medföra en sänk kvalitet på tittarnas 

underhållning. I intervjuerna lyfte många respondenter fram att för uppenbara placeringar skulle 

skapa irritation för dem. Vissa förklarade att de upplevde IKEA och Jysk som påträngande då de 

upprepades väldigt ofta och att detta hade påverkat deras tittarupplevelse negativt. I samband 

med detta menade dessutom en respondent att det tydligt märktes att det var ett kommersiellt 

budskap.  

Fill (2013) förklarade en annan nackdel med produktplacering då det finns en risk att de inte 

uppmärksammas av publiken. Enligt data från den kvantitativa undersökningen var det inga 

respondenter som lade märke till Chiquita och Flügger Färg, även fast det fanns en relativt hög 

varumärkeskännedom bland dem. Även Bauhaus kände samtliga respondenter till, men bara en 

respondent uppmärksammade varumärket i avsnittet. Ytterligare en nackdel med 

produktplacering som Fill (2013) nämnde var dess oförmåga att kunna ge en förklaring om 

produkten eller varumärket. Detta kan ha påverkat varför inga respondenter lade märkte till 

Stadsbudsbolaget, New Era och Newport då det fanns en mycket låg varumärkeskännedom 

bland dem, vilket innebär att respondenterna alltså inte visste vad det var för produkter. 

5.2 Russells dimensioner  

I kapitel två framgick det att produktplacering kan ske på olika vis, vilket Russell (1998) förklarade 

som screen-, script- och plot placement. Med screen placement menade Russell (1998) att 

produkten eller varumärket visuellt kunde uppmärksammas och kunde delas in i olika nivåer av 

intensitet, beroende på hur ofta varumärket syns och på vilket sätt. Enligt undersökningens 

kvantitativa data var Jysk och Toyota de mest visuellt uppmärksammade varumärkena. Detta kan 

bero på att varumärkena har en hög grad av intensitet då de exponerades lite mer i jämförelse 

med de andra varumärkena inom denna dimension (se tabell 3.3).  

 

Russell (1998) benämnde script placement som en annan dimension som innebar att varumärket 

kunde höras genom att den nämns i en dialog. Denna dimension kunde också delas in i olika 

nivåer av intensitet bland annat beroende på hur ofta varumärket nämns och i vilken kontext. 
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Vissa respondenter ansåg att IKEA och Jysk var för påträngande då de nämndes allt för ofta och 

är därmed av hög intensitet. Däremot var det relativt få respondenter som i förhållande till 

Hemtex lade märke till Ferrari, även då båda bara nämndes en gång var.  Detta skulle kunna bero 

på att de nämndes i olika kontexter som Russell (1998) förklarade. Hemtex nämndes i den allra 

första scenen i avsnittet, medan Ferrari nämndes förbigående i ungefär mitten av avsnittet (se 

tabell 3.3). Detta medförde att Hemtex hade en hög intensitet och Ferrari låg, vilket kan förklara 

varför Hemtex var mer uppmärksammad av respondenterna.  

 

Något som Russell (2002) ytterligare lyfte fram i sin teori var att tjänsteföretag oftast är bättre att 

placera genom den auditiva dimensionen då de kan vara svåra att placera visuellt. 

Stadbudsbolaget är ett tjänsteföretag som i avsnittet placerades visuellt. Av totalt 21 

respondenter var det endast en som hört talas om Stadsbudsbolaget. Anledningen till varför 

respondenten inte lade märke till den kan troligtvis vara just på grund av att den placerades i fel 

dimension och att respondenten möjligtvis hade uppmärksammat varumärket om den placerats 

auditivt istället.  

 

Den sistnämnda dimensionen benämnde Russell (2002) som plot placement och innebar att 

varumärket blir en del av handlingen i en film eller TV-program. Författaren menade även att 

placeringen inom denna dimension kunde vara både visuell som auditiv och delas upp i hög och 

låg intensitet. Jysk och IKEA kan ses som en typ av plot placement då båda varumärkena utgjorde 

en central del av handlingen. Varumärkena anses dessutom vara en form av hög intensitet vilket 

kan förklara varför somliga respondenten upplevde Jysk och IKEA som påträngande.   

 

5.3 Jämförelse mellan visuell och auditiv produktplacering  

Den tredje frågan under diskussionerna med respektive grupp hade även en koppling till 

Russells (2002) teori, då respondenterna hade olika åsikter kring vilken typ av produktplacering 

de föredrog. De visuella placeringarna syftade till att skapa en realistisk känsla i en scen, vilket 

vissa respondenter höll med om då de varumärken som visuellt uppmärksammades kändes 

naturliga i det sammanhang de visades upp och gjorde handlingen mer verklighetstrogen. 
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Russell (1998) förklarade att den auditiva placeringen hade en fördel då det utgör en del av 

handlingen och därmed anses mindre påträngande än visuella. De respondenter som föredrog 

auditiva placeringar bekräftade detta då de ansåg att varumärkena då blir en del av berättelsen 

och inte tar bort fokus från handlingen som visuella placeringar kan medföra. Russell (2002) 

förklarade dessutom att placeringar i den auditiva dimensionen var lättare att memorera än 

visuella. Detta bekräftade också några respondenter i grupperna då de föredrog den auditiva just 

på grund av att de skulle vara lättare att minnas. Russell (2002) menade även att visuella 

placeringar oftast anses vara mer påträngande än auditiva. En respondent sa dock emot detta 

då hon ansåg att de visuella placeringarna var mindre påträngande på grund av att det medvetet 

kan undvikas gentemot auditiva placeringar. 

 

Wilson och Till (2011) ansåg att den mest effektiva typen av produktplacering är när det sker en 

blandning mellan auditiva och visuella placeringar. Jysk var i avsnittet det enda varumärket som 

hade båda typer och uppmärksammades av samtliga respondenter, vilket överensstämmer med 

Wilson och Tills (2011) resonemang. Däremot var även IKEA uppmärksammad av samtliga 

respondenter även då den bara bestod av auditiva placeringar. Anledningen till detta är 

förmodligen på grund av att den upprepades ett flertal gånger.  

5.4 Minnesprocessen och varumärkeskännedom 

Mårtenson (2009) menade att graden av uppmärksamhet beror på individens eget intresse, vilket 

innebär att det som kan vara intressant för en person att minnas kan vara ointressant för en 

annan person. En respondent i fokusgrupp 2 påstod att uppmärksamheten av Toyota och Lexus 

produktplacering var begränsad på grund av att intresset för bilar var minimal, vilket bekräftar 

Mårtensons (2009) påstående. I sin tur kan detta dessutom förstärkas av Alimen och Cerits (2010) 

resonemang då de hävdade att ett specifikt intresse kan öka varumärkeskännedom. Lundth et al. 

(1992) förklarade att en individ kan bevittna exakt samma situation men ändå tolka den 

information olika och påstod därför att en individ omedvetet tar bort det som inte är viktigt att 

uppmärksamma. Då respondenten hade ett begränsat intresse inom kategorin, och således hade 

en låg varumärkeskännedom, uppmärksammades inte placeringarna av bilmärkena.  

 

Jysk och IKEA uppmärksammades av samtliga respondenter då det upprepats ett flertal gånger, 

vilket Araï (2001) förklarade är nödvändigt för att information ska kunna memoreras i 



40 
 

långtidsminnet. Enligt beräkningen av Pearsons korrelation på 0,9 förstärker detta Araïs (2001) 

påstående då det fanns ett mycket stark samband mellan antalet upprepningar och 

respondenternas minne av placeringarna. Alla respondenter hade dessutom tidigare kännedom 

om Jysk och IKEA vilket förstärker minnet av dess produktplacering enligt Mårtenson (2009). De 

varumärkena som bara syntes eller hördes en eller ett fåtal gånger uppmärksammades därmed 

inte av alla respondenter då de inte upprepades tillräckligt många gånger och har därför 

förmodligen bara sparats i korttidsminnet. 

 

En anledning till varför vissa varumärken uppmärksammades bättre än andra kan vara på grund 

av den så kallade von Restorff- effekten som Balasubramanian (1994) förklarade. Han menade att 

information som är oväntad bearbetas djupare och memoreras bättre än information som är 

förväntad eller överflödig. Tittaren förväntar sig inte ett kommersiellt budskap vilket medför att 

produktplacering kan skapa denna von Restorff- effekt. Dessutom förklarade 

Balasubramanian (1994) att produktplacering är utformad så att den syns väl samtidigt som den 

utgör en del av sammanhanget. Detta kan vara fallet med de varumärken som 

uppmärksammades av relativt många: Toyota, Ferrari, Hemtex och Adidas. Dessa varumärken 

uppmärksammades således mycket väl, men smälte bra in i handlingen vilket möjligen skapade 

denna von Restorff- effekt. Jysk och IKEA däremot anses inte vara en von Restorff- effekt då 

många respondenter förstod dess kommersiella budskap, vilket enligt Balasubramanian (1994) 

inte är meningen med produktplacering. Anledningen till varför effekten inte uppstod bland de 

övriga varumärkena är förmodligen på grund av att de var för bra integrerade vilket gjorde att 

respondenterna helt enkelt inte såg dem.  

 

Fråga fem i enkäten (se bilaga 1) var baserad på minnesprocessen i form av igenkänning, som 

Lundh et al. (1992) benämnde, då respondenterna utifrån givna varumärken fick återge vilka de 

hade sett eller hört under avsnittet. Under vanliga omständigheter, när konsumenten sitter 

hemma i soffan och kollar på TV, hade denna typ av minnesförmåga istället varit i form av erinran 

eftersom konsumenten då hade behövt tänka fritt över vilka varumärken de sett eller hört. Med 

andra ord har konsumenten i vanliga fall inte några givna alternativ att välja på, men som var 

fallet i denna undersökning. Eftersom erinran, enligt Lundh et al (1992), är en högre nivå av 

minnesförmåga än igenkänning, hade detta förmodligen lett till att mindre varumärken hade 

memorerats. Genom igenkänning uppmärksammades, som tidigare nämnt, i snitt fyra 
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varumärken. Detta innebär att konsumenter i vanliga fall, genom erinran, möjligen endast hade 

uppmärksammat Jysk och IKEA då de ansågs som mest framträdande.  

 

Enligt Hong et al. (2008) krävs det en varumärkeskännedom för att en tittare ska kunna se en 

produktplacering. Detta överensstämmer med resultatet då det fanns en mycket låg 

varumärkeskännedom om varumärkena Stadsbudsbolaget, New Era och Newport vilket i sin tur 

medförde att ingen lade märke till dem i avsnittet. En orsak till varför varumärkena inte 

uppmärksammades av de respondenter som kände igen varumärkena skulle kunna vara på 

grund av att de var för bra integrerade och därmed inte memorerades. Detta kan således bekräfta 

D’Astous och Chartiers (2000) antagande om att ett mycket bra integrerat varumärke inte läggs 

på minnet. Enligt Pokrywczynski (2005) är minnet av antalet placeringar oftast inte högre än 30 %. 

Även detta överensstämmer med resultaten av enkätundersökningen då respondenterna i 

genomsnitt uppmärksammade 29 % av de totala placeringarna. 

 

Lin et al. (2012) menade att varumärkeskännedom har en betydande positiv effekt på attityden 

mot marknadsföringen och varumärket. Bortsett från Stadsbudsbolaget, New Era och Newport 

fanns det en mycket hög varumärkeskännedom i samtliga grupper. Alla respondenter kom 

överens om att produktplaceringarna inte hade gett någon negativ effekt i TV- serien, vilket 

således kan ha berott på deras höga grad av varumärkeskännedom. 

5.5 Information processing model of communication 

Enligt information processing model of communication, som Keller (2013) beskrev, måste sex steg 

genomföras för att en konsument ska bli övertygad av en riktad kommunikation. Det första 

(exposure) och andra steget (attention) innebar att konsumenten måste se eller höra 

kommunikationen samt uppmärksamma den. Dessa två steg har även med perception att göra 

då alla individer tolkar information olika, som Lundh et al. (1992) förklarade. Den respondent som 

uppmärksammade flest antal varumärken lade märkte till sju stycken, medan den som 

uppmärksammade minst endast lade märke till två stycken. Att det finns en så stor skillnad mellan 

dessa två respondenter, även fast de sett exakt samma avsnitt, kan således bero på perceptionen. 

Anledningen till varför respondenten endast mindes två placeringar kan antingen bero på att 

denne helt enkelt inte såg eller hörde de andra varumärkena (steg ett), eller på grund av att 

personen omedveten insåg att varumärkena inte var intressanta att uppmärksamma och 
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filtrerades bort (steg två). Eftersom det andra steget då inte uppfylls avbryts kommunikationen 

och det kommersiella budskapet som varumärkesinnehavaren vill förmedla har då inte nått fram 

till konsumenten. Detta har dock inga negativa konsekvenser för TV- serien då den inte blir 

mindre bra bara för att en produktplacering inte uppmärksammades.   

 

Om kommunikationen kommer längre än steg två innebär det att konsumenten förstått det 

kommersiella budskapet som varumärkesinnehavaren vill förmedla (steg tre, comprehension). 

Om konsumenten anser att det är ett acceptabelt budskap medför det även att steg fyra (yielding) 

uppfylls. Balasubramanian (1994) förklarade dock att syftet med produktplacering är att dölja det 

kommersiella budskapet. Om detta inte görs kan det innebära konsekvenser för producenten då 

det följaktligen kan ha en negativ inverkan på en TV-serie om tittaren “ser igenom” en 

produktplacering. Detta förklarades tydligt av en respondent:  

 

”IKEA och Jysk upprepades att flertal gånger vilket fick mig att bli smått irriterad. Jag fick en känsla 

över att det var mer reklam än en TV- serie.” - Respondent 6 

 

Då produktplaceringen upprepades allt för ofta innebar det att respondenten förstod (steg 3, 

comprehension) det kommersiella budskapet. Detta gynnar varumärkesinnehavaren då deras 

huvudsakliga syfte är att konsumenten ska ta till sig den riktade informationen. Däremot har det 

en konsekvens för TV- serien då den tydliga produktplaceringen ledde till en negativ effekt enligt 

respondenten.  
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6 Slutsats 
 

Kan produktplacering förändra synen på en TV- serie till det negativa och vad är i så fall de 

bakomliggande faktorerna till det? 

 

Utifrån analysen av både enkätundersökningen och diskussionsfrågorna kan bekräftas att 

produktplacering inte har gett någon negativ effekt i TV- serien Solsidan. Det som påverkade 

detta kan sägas vara av medvetna och omedvetna faktorer.  

 

De medvetna faktorerna har framkommit i diskussionsfrågorna där respondenterna själva 

förklarade anledningen till varför produktplacering inte hade skapat någon negativ effekt 

i TV-serien. Det huvudsakliga motivet till det var på grund av att samtliga respondenter i studien 

var positivt inställda till produktplacering som marknadsföringsmetod. Dessutom ansåg de att 

placeringarna var välintegrerade och kändes realistiska, vilket inte störde deras tittarupplevelse. 

Vilken typ av produktplacering som fanns i avsnittet, auditiv eller visuell, hade ringa betydelse för 

en positiv eller negativ effekt i TV- serien då alla respondenter tyckte olika.   

 

Utfallet av studiens enkätundersökning kan ses som de omedvetna faktorerna hos 

respondenterna. Resultatet visar att respondenterna memorerade relativt få varumärken, i snitt 

endast 29 % av de totala placeringarna. Detta beror på olika faktorer. Då alla individer har olika 

intressen uppmärksammas även olika saker. Dessutom krävs det att en individ har en 

varumärkeskännedom för att denne ska kunna uppmärksamma placeringen av det specifika 

varumärket. Hur ofta placeringarna upprepas har också ett samband med hur många varumärken 

individen minns. Ju fler upprepningar, desto större chans att placeringarna memoreras. Detta 

hade dock även en negativ sida då allt för många upprepningar kunde skapa irritation hos 

respondenten och vilket skulle ha medfört en negativ effekt i serien.  
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7 Slutdiskussion 

 

Enligt Pokrywczynski (2005) överstiger minnet av antal placeringar oftast inte 30 %. Detta 

stämmer också överens med denna undersökning då den i vårt fall i snitt var 29 %, vilket innebar 

fyra placeringar. Fyra uppmärksammade placeringar anser vi inte är tillräckligt mycket för att 

kunna förändra synen på en TV- serie. Även om en TV- serie eller film innehåller fler placeringar 

än de 14 som visades i detta avsnitt, kommer tittaren troligen ändå inte minnas mer än 30 %. Ett 

undantag är dock om samtliga placeringar i filmen eller TV- serien skulle vara mycket 

påträngande genom dess upprepningar, vilket en individ med stor sannolikhet skulle minnas. Vi 

tror därmed inte att antalet produktplaceringar avgör om synen förändras, utan snarare antalet 

upprepningar av samma placering.  

 

I denna studie har det alltså framkommit att antalet upprepningar av produktplaceringarna har 

en stor inverkan på vad tittaren anser om fenomenet. Allt för många upprepningar kunde leda 

till irritation hos tittaren, vilket bekräftar Sawyers (2006) resonemang att det finns en gräns för 

när produktplaceringar blir för övertydliga och störande. Sawyer (2006) menade att effektiviteten 

kan ses som en inventerad U- kurva, vilket således fastställdes i denna undersökning. De 

placeringar som var välintegrerade och endast upprepades en eller ett fåtal gånger kan anses 

vara på den vänstra sidan av den inventerade U- kurvan och gav således en positiv effekt i TV- 

serien, då det tillsatte realism och trovärdighet i handlingen enligt respondenterna. De 

placeringar som ansågs vara för påträngande och allt för upprepande kan anses vara på den 

vänstra sidan av den inventerade U- kurvan. Eftersom produktplacering inte skapade någon 

negativ effekt i TV- serien som undersöktes innebär det att placeringarna överlag inte var för 

irriterande för tittaren. Detta innebär således att denna TV- serie i stort sett höll sig på den vänstra 

sidan av den inventerade U- kurvan. Om många produktplaceringar blir allt för påträngande och 

upprepande kan det medföra att den hamnar på höger sida, vilket kan skapa en negativ effekt 

och kan således medföra en förändrad syn av tittarna.  
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7.1 Självkritik 

I likhet med andra arbetsprocesser så har även vi upptäckt att vissa delar av arbetet hade kunnat 

göras på ett annorlunda sätt. Som vi tidigare nämnt i metodkapitlet har användandet av 

fokusgrupper även begränsningar. Detta var något vi också upptäckte under arbetets gång, då 

många av våra respondenter blev påverkade av varandra under gruppdiskussionerna. De flesta 

respondenter hade från en början olika åsikter, men under intervjuernas gång förändrades deras 

synsätt, vilket resulterade i att de slutligen kom överens om en och samma ståndpunkt. Om 

intervjuerna istället hade varit individuella hade det troligen lett till flera olika synpunkter då 

respondenterna inte skulle ha haft möjligheten att påverka varandras åsikter. Samtidigt ansåg vi 

även att intervjufrågorna var för ytliga för att kunna få ett djupgående svar av våra 

respondenter.  Vi anser att svaren vi fick under intervjuerna var bra, men att de hade kunnat 

utvecklas och motiverats ytterligare och på så sätt fått en djupare insikt i deras ställningstagande. 

 

7.2 Förslag på vidare studier 

Förslag på vidare forskning är att, genom en kvantitativ undersökning, mer konkret undersöka 

var gränsen går exakt för hur mycket upprepningar av produktplacering en film eller en TV- serie 

kan ha innan den ger en negativ effekt. Dessutom kan det vara intressant att undersöka om detta 

skiljer sig åt bland olika åldrar. Det finns till exempel en chans att äldre människor 

uppmärksammar mindre antal placeringar än yngre, vilket således skulle innebära att deras 

toleransnivå för antal upprepningar skulle vara högre. På så vis kan det vara intressant att 

undersöka om det finns en markant skillnad mellan olika åldrar för att se om filmer och TV- serier 

kan inneha olika mycket produktplacering beroende på målgruppen.   

 

Ett annat förslag som kan vara intressant att undersöka vidare är om toleransnivåerna av 

produktplacering skiljer sig åt mellan TV- serier. Eftersom Solsidan och andra komediserier är 

påhittade handlingar kan det vara av relevans att undersöka andra typer av serier som är 

baserade på verkligheten istället, som heminrednings- och matlagningsprogram, där handlingen 

inte är lika betydelsefull och intensiv för tittaren.  
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Bilaga 1 Enkät 

 

Solsidan 
Tack för att du har valt att delta i vår undersökning då det är av stor vikt för vårt fortsatta 

arbete. All data som kommer att samlas in är anonym och alla uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

 

Du kommer nu att få svara på ett antal frågor angående avsnittet av Solsidan du precis såg. 

Därefter kommer ni i gruppen diskutera ytterligare några frågor. 

1. Ålder 

2. Har du sett TV- serien Solsidan förut? 

Ja  

Nej  

3. Hur underhållande var det här avsnittet? (Ringa in det svarsalternativ som passar bäst 

där 1 är mindre underhållande och 5 mycket underhållande) 

1     2     3     4     5 

 

4. Vilka varumärken har du tidigare hört talas om? (Ringa in dem) 

 

  



 

 

 

5. Vilka varumärken såg och/eller hörde du när du tittade på avsnittet? 

 Såg Hörde Varken såg eller hörde 

Bauhaus      

Gant     

Flügger färg    

Lexus    

Nathalie Schutterman    

Apple    

Jysk    

Nike    

Burberry    

Samsung    

Toyota    

Mio     

Rusta     

Ferrari     

Chiquita    

Stadsbudsbolaget    

Newport    

New Era    

Hemtex     

IKEA    

Adidas     

Mazda    

 

 
 

 



 

 

Bilaga 2 Diskussionsfrågor 

 

1. Vad tycker ni om att reklam blandas i en TV- serie? Bör man få göra så? 

2. Avsnittet ni såg innehöll 14 stycken produktplaceringar. Om ni tänker efter, har det 

förändrat synen på TV- serien? 

3. Som ni kanske vet finns det olika typer av produktplaceringar. Auditiva placeringar 

innebär att ett varumärke nämns i en dialog, till exempel när en karaktär säger att den 

ska gå till ICA Maxi för att storhandla. Visuella innebär däremot att varumärket syns, 

exempelvis när karaktären bär på en Ralph Lauren tröja och logotypen är synlig. 

Föredrar ni hellre produktplaceringar som syns eller som hörs? 

4. Tycker ni att produktplacering har gett en positiv eller negativ effekt i avsnittet ni såg? 

 

 



 

 

Bilaga 3 Diagram 

 Diagram 4.10 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diagram 4.14 
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Antal varumärken som respektive respondent hade tidigare 

kännedom om

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Respondent

Antal uppmärksammade varumärken av respektive 

respondent

    Har sett Solsidan tidigare  

 

    Har inte sett solsidan tidigare  

 

Snittvärde för de som sett Solsidan tidigare: 4 

Snittvärde för de som inte sett Solsidan tidigare: 4 



 

 

Bilaga 4 Korrelationer 

Correlations 

 

Antal 

upprepningar av 

respektive 

varumärke 

Antal 

respondenter som 

uppmärksammade 

respektive 

varumärke 

Antal upprepningar av 

respektive varumärke 

Pearson Correlation 1 ,907** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 14 14 

Antal respondenter som 

uppmärksammade respektive 

varumärke 

Pearson Correlation ,907** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 14 14 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 

Om de sett 

Solsidan 

tidigare 

Antal 

uppmärksam

made 

varumärken 

Spearman's rho Om de sett 

Solsidan 

tidigare 

Correlation Coefficient 1 -,051 

Sig. (2-tailed) . ,825 

N 21 21 

Antal 

uppmärksam

made 

varumärken 

Correlation Coefficient -,051 1 

Sig. (2-tailed) ,825 . 

N 21 21 

 


