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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ studie av hur fenomenet produktplacering 
yttrar sig inom amerikansk och svensk TV-produktion, för att på så sätt kunna kartlägga vilka 
likheter och skillnader som föreligger. Studien är av longitudinell karaktär då utvecklingen av 
produktplacering i ett antal TV-serier studeras mellan två olika tidpunkter för att sedan 
jämföras mot varandra. Frågeställningen bygger på att produktplacering är vanligt 
förekommande i USA i allmänhet och i Hollywood i synnerhet, men hur pass vanligt är det 
och vilken tyngd ges det jämfört med en TV-serie producerad i Sverige? 
 
Empirin består av den amerikanska serien ”24”, den första och den fjärde säsongen. 
Beckfilmerna representerar den svenska motsvarigheten, och de fyra första samt de fyra 
senaste filmerna har analyserats. Utöver detta har även fyra avsnitt från en helt nyproducerad 
svensk serie analyserats och för att belysa fenomenet från ytterliggare en dimension har även 
en intervju med en svensk regissör genomförts. 
 
Vi har valt att använda oss av metodtriangulering vilket innebär vi använt både kvalitativ och 
kvantitativ metod. Den kvantitativa datan insamlades med hjälp av ett kodschema som utgår 
från Baker & Crawfords kategorisering av produktplacering och presenteras i studien i form 
av diagram. Den kvalitativa datan består av en djupintervju som presenteras i form av citat 
och viss återberättelse. 
 
Vår referensram består bl. a. av tidigare forskning inom ämnet, Aakers fyra faktorer för att 
skapa stark varumärkeskännedom, Balasubramanians teori om hybridmeddelanden, 
parasociala teorier samt två kommunikationsmodeller. 
 
Slutsatsen är att den vanligaste formen av produktplacering i både svensk och amerikansk 
TV-produktion sker genom att logotypen eller varumärket exponeras. En betydande del av 
dessa exponeringar innefattar även någon typ av ”användning” av rollfigurerna. I alla tre 
analyserade serier exponeras också det mest förekommande varumärket många gånger i korta 
sekvenser. Produktplaceringens integrering i manus får en större tyngd i den amerikanska 
serien, där man även valt att lyfta fram vissa varumärkens positiva egenskaper i handlingen. 
En slutsats för de svenska serierna är att förutom seriens popularitet, så spelar också den 
allmänna användningen och acceptansen av produktplacering i landet in när det gäller 
omfattning av placeringen. En annan slutsats är också att det är billigare att produktplacera i 
en ny serie än i en serie som vuxit i popularitet. Det är också viktigt att publiken har en 
relation till varumärket för att det ska skapas en lyckad reaktion hos publiken och det är mer 
värdefullt att produktplacera i en serie där publiken är mer ”bekanta” med rollfigurerna pga. 
parasociala relationer till dessa. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel avses historiken och bakgrunden till fenomenet produktplacering att 

presenteras tillsammans med en problemformulering som utmynnar i syftet med studien. 

 
1.1 Bakgrund 
 
I dagens samhälle blir konsumenten varje dag överöst med reklambudskap och det är en stor 

utmaning för en marknadsförare att kunna inpränta ”sina” produkter och varumärken i 

konsumenternas medvetande bland allt annat i mediebruset. En marknadsförare eftersträvar 

att skapa igenkännande hos konsumenten för ett visst varumärke. I boken ”Building strong 

brands” talar David A. Aaker1 om att han tror att de företag som de närmsta decennierna bäst 

lyckas att kommunicera sina varumärken utanför de traditionella mediekanalerna också 

kommer att vara de som lyckas bäst med sina affärer. Dessa icke-traditionella 

marknadsföringskanaler kan t.ex. vara event-marknadsföring, sponsring, PR eller sampling. 

På dagens TV-marknad finns digitala inspelningssystem, t.ex. TiVo2, som gör det möjligt för 

konsumenten att välja bort traditionella reklamfilmer. Detta kombinerat med en allmän 

motvilja till reklam bland TV-tittare, samt fragmentering av traditionella medier3 har bidragit 

till att andra former av marknadskommunikation vuxit i popularitet. Ett sätt att försöka skapa 

igenkännande av ett varumärke, som också ligger utanför de traditionella kanalerna och som 

blivit alltmer vanligt förekommande, är produktplacering.  

 

Många marknadsförare och reklambyråer världen över ser produktplacering som ett mycket 

effektivt alternativ eller komplement till traditionella reklamfilmer och annonser. Detta beror 

bland annat på produktplaceringens unika utformning och karaktär som reklambudskap. 

Produktplacering eller varumärkesplacering (brand placement)4 som Karrh menar är en mer 

passande beskrivning, handlar om att integrera varumärken eller produkter i filmer, TV, radio, 

musikvideor, TV- och dataspel, böcker, pjäser eller musik i utbyte mot pengar eller någon 

annan typ av ersättning, t.ex. publicitet.5 Det är en form av direkt eller indirekt finansiering 

                                                 
1 Aaker, D. A, (1996), Building strong brands, s. 16 
2 http://www.tivo.com (2006-10-22) 
3 Balasubramanian, Karrh, Patwardhan, (2006), “Audience Response to Product Placements: An integrative 
Framework and Future Research Agenda,  Journal of advertising, volume 35, no 3, s 115-141 
4 Karrh, James A, (1998), Brand placement: A Review, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 
Volume 20, No 2, s 31-48 
5 Gupta, Pola B, Gould, Stephen J, (Spring 1997), “Consumers Perceptions of the Ethics and Acceptability of 
Product Placements in Movies: Product Category and Individual Differences”, Journal of current issues and 

research in advertising, Volume 19, No 1, s 37-50 
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eller sponsring av en film eller ett TV-program av ett företag, i syfte att marknadsföra ett 

namn, en produkt, ett varumärke eller en image.  

 

Varumärken spelar överlag en viktig roll i olika typer av media. Författare, regissörer och 

andra kreativa yrkesgrupper använder varumärken som redskap för att kommunicera en 

specifik mening till en publik.6 Varumärken används också ofta för att skänka autenticitet, 

bestämma en specifik tidsperiod eller för att förstärka personlighetsdragen hos en karaktär i en 

film eller i ett TV-program.7 Sådana exponeringar av varumärken är ofta medvetna 

marknadsföringsåtgärder beslutade genom formella överenskommelser mellan 

marknadsförare och filmskapare. För ett företag är det framförallt tre skäl som gör att 

sponsring och produktplacering ses som intressanta alternativ till traditionella reklamfilmer.8 

För det första kan företaget sannolikt vinna ”goodwill” genom att associeras med ett populärt 

TV-program riktat till en utvald målgrupp. För det andra köps ofta en längre exponeringstid 

inne i ett program, vilket hindrar konkurrenter från att störa kommunikationen, och slutligen, 

genom att integrera sitt budskap inne i programmet reducerar man risken att tittarna byter 

kanal.9 Ofta handlar det om en typ av byteshandel (barter arrangement)10 där företagen 

tillhandahåller rekvisita i utbyte mot att producenten exponerar varumärket eller produkten i 

filmen eller tv-programmet. Det är ofta också fråga om ett mer långtgående samarbete mellan 

ett företag och en film- eller TV-producent, där produktplaceringen kan vara en del av en 

större reklamkampanj som både företaget och producenten kan dra nytta av. En typisk 

produktplacering handlar således ofta om ett symbiosförhållande mellan filmmakaren (som 

kontrollerar möjligheterna för ett varumärkes exponering i en film) och marknadsföraren eller 

företaget (som letar efter sådana möjligheter i utbyte mot en ersättning av någon typ)11 Ett 

företag kombinerar ofta denna varumärkesexponering i film och TV med traditionella 

annonser samt reklamfilmer före och efter filmen/programmet för att på så sätt ytterligare 

förstärka minneseffekten hos tittaren. Man kan säga att fenomenet suddar ut gränslinjen 

mellan underhållning och annonsering,12 

                                                 
6 Balasubramanian, Karrh, Patwardhan, (2006), “Audience Response to Product Placements: An integrative 
Framework and Future Research Agenda,  Journal of advertising, volume 35, no 3, s 115-141 
7 Ibid., 
8 d´Astous, Alain, Séguin, Nathalie, (1999), Consumer Reactions to Product Placement Strategies in Television 
Sponsorship, European Journal of Marketing, Volume 33, No 9/10, s 896-910 
9 Ibid., 
10 Karrh, James A, (1998), Brand placement: A Review, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 
Volume 20, No 2, s 31-48 
11 Balasubramanian, Siva K, (1994), Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages and Public Policy 
Issues, Journal of Advertising, Volume XXIII, No 4 Dec, s 29-46 
12 Eliashberg, Jehoshua, Elberse, Anita, Leenders, Mark A.A.M, (2006), The Motion Picture Industry: Critical 
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Fenomenet kan spåras tillbaka till 1920-talet, men det dröjde innan det var frågan om en stor 

industri. Även om det ett antal årtionden framåt förekom en del sporadisk produktplacering så 

var processen informell och det handlade nästan alltid om så kallade ”barter arrangements”, 

där scenbyggare försökte spara pengar genom att skaffa gratis rekvisita från olika företag.13 

Det var framförallt tobaksföretagen som tog nästa steg under 1930- och 40-talet då de 

betalade filmstjärnor och modeller för att synas offentligt med företagets produkter. I slutet av 

40-talet började även företag som t.ex. Proctor & Gamble att intressera sig för att få med sina 

produkter i olika filmmanus. I mitten av 1970-talet, när företagen började ta till sig konceptet 

”brand management”, började produkt- och varumärkesplacering bli allt mer vanligt 

förekommande. Under den här tiden blev också produktplacering alltmer accepterat både 

bland företag och i underhållningsbranschen, och företagen började betala för exponering i 

filmer och på TV.14 Genom produktplaceringen av godiset Reese´s Pieces i biosuccen E.T. 

1982 ökade intresset för produktplacering markant både bland marknadsförare och i 

Hollywood. Hershey, som tillverkar godiset, hävdade att placeringen ökade försäljningen med 

65 % och många andra företag insåg nyttan av att associeras med populära TV-program, 

filmer och stjärnor.15 I slutet av 1980-talet mötte dock filmindustrin en hel del kritik angående 

produktplacering och konsumentgrupper uttryckte oro för att det var vilseledande och inte för 

allmänhetens bästa.16 Idag är hur som helst produktplacering en storindustri som omsätter 

mångmiljonbelopp varje år. Med tanke på ovan nämnda faktorer samt att kostnaderna för 

traditionella reklamfilmer har ökat, har produktplacering idag blivit ett mycket attraktivt 

alternativ för vissa företag.17  

 

                                                                                                                                                         
Issues in Practice, Current Research & New Research Directions,  Marketing Science 25, no. 6, s 638-661 
13 Moser, Ronald. H, Bryant, Layne, Sylvester, Katie, (2004), Product Placement as a Marketing Tool in Film 
and Television, National Social Science Journal Volume 22 #1, s 76-86 
14 Ibid.,  
15 Balasubramanian, Karrh, Patwardhan, (2006), “Audience Response to Product Placements: An integrative 
Framework and Future Research Agenda,  Journal of advertising, volume 35, no 3, s 115-141 
16 Moser, Ronald. H, Bryant, Layne, Sylvester, Katie, (2004), Product Placement as a Marketing Tool in Film 
and Television, National Social Science Journal Volume 22 #1, s 76-86 
17 Ibid.,  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Denna studie kommer att bygga vidare på en B-uppsats som författarna skrev under våren 

2006.18 Där studerades hur produktplaceringen utvecklats i en amerikansk TV-serie under en 

tidsperiod. Empirin i studien var serien ”24” och den första säsongen jämfördes med den 

fjärde för att på så sätt studera och analysera utvecklingen av produktplaceringen mellan 

säsongerna. Hypotesen var att intresset för att placera varumärken förmodligen kan vara svagt 

i nya serier, men allteftersom att serien växer i popularitet, och man kan identifiera en publik, 

så växer intresset för företag att synas i den. Detta kunde till viss del bekräftas i empirin och 

tydliga skillnader mellan de två säsongerna kunde observeras i fråga om antal förekommande 

varumärken, exponeringstid samt integrering i handlingen. Från den första till den fjärde 

säsongen hade det skett en fördubbling av antalet förekommande varumärken och även om 

den totala exponeringstiden minskade något, så hade produkterna fått en högre grad av 

integrering i handlingen. 

 

Detta resultat var naturligtvis intressant och bidrog till beslutet att bygga vidare på studien och 

jämföra dessa resultat med liknande svenska TV-serier. I inledningen ovan nämns TiVo som 

en av anledningarna till att företag intresserar sig för alternativa sätt att kommunicera sina 

reklambudskap på. Digital inspelningsmedia finns idag framförallt på den amerikanska 

marknaden men börjar även på allvar få fäste i Europa, och detta torde i förlängningen leda 

till att användningen av produktplacering som kommunikationsmetod även borde öka i länder 

som t.ex. Sverige. Internationellt börjar regler och hinder mot produktplacering att försvinna, 

t.ex. så planerar Europeiska kommissionen att med ett nytt direktiv ändra nuvarande lagar 

med syfte att göra produktplacering mer acceptabelt.19 Ny teknik skapar också nya 

möjligheter, Det är idag t.ex. möjligt att byta ut logotyper digitalt i inspelade program och 

ersätta dessa med inhemska varumärken. Detta skapar nya möjligheter och till exempel skulle 

man i en amerikansk TV-serie som sänds i Sverige kunna byta ut de amerikanska 

frukostflingorna på skådespelarnas frukostbord t.ex. till ICA-handlarnas flingor.  

 

                                                 
18Birkedahl, A. & Burlin, A. (2006), B-uppsats, ”Hur vanlig är egentligen smygreklam i TV-serier”  
19 Balasubramanian, Karrh, Patwardhan, (2006), “Audience Response to Product Placements: An integrative 
Framework and Future Research Agenda,  Journal of advertising, volume 35, no 3, s 115-141 
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1.3 Problemformulering 

Diskussionen ovan har lett till en huvudfrågeställning med två underfrågor: Att 

produktplacering förekommer inom svensk TV-produktion är ingen hemlighet, men hur pass 

vanligt är det och vilken tyngd ges det jämfört med en TV-serie producerad i USA? De två 

underfrågorna är; 

 

- Vilka typer av produkter och varumärken väljer man att produktplacera och vilken typ 

av exponering får dessa, dvs. hur integreras de i handlingen?  

- Finns det mönster för vilken typ av varumärken och produkter som exponeras, dvs. 

kan man se likheter i serier producerade i olika länder? 

 

För att kunna utföra en mer nyanserad och detaljerad tolkning av det empiriska materialet, 

samt öka förståelsen för vilka effekter fenomenet har i Sverige, önskar även författarna söka 

svaret på frågeställningen;  

 

- På vilka sätt kan fenomenet produktplacering påverka en svensk TV-produktion? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att göra en explorativ, komparativ studie av hur fenomenet produktplacering yttrar 

sig inom amerikansk och svensk TV-produktion för att på så sätt kunna kartlägga vilka 

likheter och skillnader som föreligger.  

 

1.5 Avgränsning 

Studien inriktas på TV-produktion eller filmproduktion avsedd för TV och kommer endast att 

omfatta TV-serier producerade i USA och Sverige. I studien har det beaktas att svenska TV-

serier producerade av bolag knutna till public service inte har samma möjlighet att exponera 

varumärken i sina produktioner och sådana produktioner är därför inte av intresse. En viss 

begränsning av svenskt empiriskt material föreligger också naturligt då det produceras 

betydligt färre TV-serier motsvarande de amerikanska i Sverige. Därför har de valda serierna, 

trots att det föreligger vissa skillnader, ansetts motsvara de amerikanska på ett tillfredställande 

sätt. Då studien syftar till att jämföra fenomenet i serier producerade i två olika länder har 

liknande serier utan tekniska begränsningar ur ett produktplaceringsperspektiv använts som 

empiri. En teknisk begränsning kan t.ex. vara att serien utspelar sig på medeltiden eller är 
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förlagd till en öde ö, vilket begränsar antalet potentiella exponeringstillfällen. Det 

förekommer i de valda serierna att en del varumärken och butiker i bakgrunden på platser där 

rollfigurerna befinner sig syns, men dessa exponeringar kommer att inte att anses som 

produktplaceringar i denna studie då det finns i många fall förmodligen kan röra sig om 

tillfälligheter.  
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2 Metod  

I detta kapitel avses den vetenskapliga metoden, urvalsstrategin samt en presentation av det 

empiriska materialet att redovisas. 

 

2.1 Undersökningsansats 
 
I studien har en deduktiv undersökningsansats antagits då befintliga teorier används för att 

jämföra och analysera svenska och amerikanska serier ur ett produktplaceringsperspektiv. 

Med en deduktiv ansats testar man generella påståenden, teorier, med empirisk data för att se 

om empirin bekräftar teorin.20 Eftersom utvecklingen av ett kodschema har skett med hjälp av 

en kategorisering av produktplacering, definierat av Baker & Crawford,21 samt att tidigare 

forskning har används som referensram med syfte att integrera teori och empiri, passar en 

deduktiv ansats denna uppsats bra. 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

I studien kommer metodtriangulering att användas och den kommer således att bestå av en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Metodtriangulering kan vara ett bra sätt att 

kombinera olika data på för att se om deras beskrivning av ett fenomen sammanfaller eller 

som i denna studie, som ett sätt att få en djupare och bättre insikt i fenomenet.22  

Metodtrianguleringen består av ett kodschema vars syfte är att få fram kvantitativ data för att 

mäta i vilken omfattning fenomenet förekommer. För att få en djupare och bredare förståelse 

till vilka mekanismer som verkar på den svenska marknaden kommer den kvantitativa datan 

att kompletteras med kvalitativ data då även en personlig intervju med en svensk regissör 

kommer att genomföras. Kvantitativ data används vanligtvis för att generalisera ett fenomen 

och utmärks oftast av att datan är mätbar på något sätt, medan syftet med kvalitativ data är att 

få fram ett meningsinnehåll. I denna studie används kvalitativ metod för att få en mer 

detaljerad och ingående kunskap om produktplacering.23 

 

                                                 
20 Johannessen, A & Tufte, P. A (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 35 
21 Baker, Michael J, Crawford, Hazel A, (1995), “Product Placement”, unpublished working paper, Department 
of Marketing, University of  Strathclyde, Glasgow. Scotland, s 16 
22 Östbye, H. Knapskog, K. Helland, K. Larsen, L. O. (2003), Metodbok för medievetenskap, s. 269 
23 Johannessen, A & Tufte, P. A (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s.262  
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2.3 Undersökningsstrategi  

Studien kommer bland annat att genomföras som en longitudinell studie där fenomenet 

produktplacering kommer att undersökas under en tidsperiod. Dessutom kommer studien vara 

av komparativ art och kommer således att genomföras med hjälp av fallstudier av två olika 

TV-serier, samt kompletterande empiri ifrån en svensk nyproduktion som för närvarande bara 

finns i en första säsong. Fallstudie är en bra strategi att använda sig av inom ett avgränsat 

område med syfte att få en mer djupgående redogörelse av de mekanismer som verkar inom 

ett fenomen.24  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen för den kvantitativa datan kommer som tidigare nämnts att genomföras med 

hjälp av ett kodschema vars syfte att mäta omfattningen av varumärkesexponeringen samt 

dess integrering i handlingen. Kodschemat har skapats efter Baker & Crawfords fyra 

kategorier av produktplacering;25 

 

1, Varans eller märkesinnehavarens namn både syns och nämns i dialogen,  

2, Varan eller märkesinnehavarens namn nämns men syns inte,  

3, Logotypen eller varan syns men omnämns inte,  

4, Varan eller märkesinnehavaren kan kännas igen på grund av sin distinkta design eller form 

trots att varken namn eller logotyp nämns eller visas. 

 

I kodschemat kommer de antal tillfällen då varumärken eller produkter exponeras att räknas 

samt noteras under passande kategori. Tiden för en exponering kommer även att mätas i 

sekunder. Om ett varumärke förekommer flera gånger i en scen med många klipp och 

kameravinklar kommer exponeringstillfället fortfarande bara att räknas som ett, däremot 

kommer tiden för den aktuella exponeringen att noteras som längre. Detta innebär att ett 

varumärke eller en produkt i studien endast kan exponeras en gång per ”scen”.  

Den kvalitativa metoden består av en personlig intervju med en svensk regissör och kommer 

att genomföras med hjälp av semistrukturerade frågor, där olika teman och vissa frågor 

                                                 
24 Denscombe M. (1998). Forskningshandboken,  s. 41ff 
25 Baker, Michael J, Crawford, Hazel A, (1995), “Product Placement”, unpublished working paper, Department 
of Marketing, University of  Strathclyde, Glasgow. Scotland, s 16 
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utformats för att låta informanten utveckla sina idéer och tankegångar.26  Diktafon kommer att 

användas för att transkribera intervjun. 

  

2.5 Validitet 

I forskningslitteratur använder man begreppet validitet eller giltighet för att mäta hur bra, eller 

relevant, data representerar fenomenet.27 Man skiljer mellan olika former av validitet, som 

begreppsvaliditet, intern validitet och yttre validitet. Begreppsvaliditet avser huruvida data är 

bra representationer av det generella fenomenet. Studiens begreppsvaliditet kan anses som 

god då det som avses att mätas finns lagrat på digital inspelningsmedia. Med inre validitet 

menas om ett experiment genomförts på ett sådant sätt att det gör det möjligt att ett påvisat 

samband mellan två variabler är ett möjligt orsakssamband. Denna studie har relativt hög inre 

validitet då en metodtriangulering, som vilket ger möjligheten att bekräfta resultat, använts.28 

Yttre validitet avser generalisering från urval till population. Vad gäller den yttre validiteten, 

dvs. huruvida studieresultaten är generaliserbara är svårt att säga utan att göra flera studier på 

ett flertal olika genrer av TV-serier. Det finns troligtvis många andra faktorer som spelar in 

rörande motiv till produktplacering, som t.ex. målgrupp, sändningstid, handling och 

produktionsbudget.  

 

2.6 Reliabilitet 

I studien kommer två olika mätinstrument att användas. Det ena är i form av ett kodschema 

vars syfte är att kategorisera olika typer av produktplacering samt att mäta i vilken omfattning 

det förekommer. Det andra mätinstrumentet är en intervju med semistrukturerade frågor där 

syftet är att få en djupare förståelse av fenomenet. Båda dessa instrument används för att 

samla in ett så korrekt material som möjligt för att på så sätt uppnå en hög reliabilitet dvs. att 

mätinstrumenten ska ge så tillförlitliga och stabila utslag som möjligt29. Reliabiliteten på den 

insamlade kvantitativa datan kan anses vara god eftersom båda författarna tillsammans 

avkodat empirin samt att diktafon använts till intervjun. Eftersom samma kodschema 

användes i B-uppsatsen är författarna väl förtrogna med tekniken som då visade sig ge stabila 

utslag, och vilket i sin tur ger en högre reliabilitet i denna studie. 

                                                 
26 Denscombe M. (1998). Forskningshandboken, s. 135 
27 Johannessen, A & Tufte, P. A (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 47 
28 Denscombe M. (1998). Forskningshandboken, s. 103 
29 Johannessen, A & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 28 
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2.7 Metodproblem  

Ett problem i en studie av den här typen är att man måste förutsätta att avkodarna av empirin 

innehar kunskap om samtliga förekommande varumärken. Framförallt kan det bli problem i 

en amerikansk serie då vissa varumärken endast finns representerade på den amerikanska 

marknaden och är relativt okända i Sverige. Ett annat problem gällande datainsamlingen är 

huruvida man skall anta att ett varumärke är exponerat i och med att man skymtar logotypen i 

början av bildsekvensen men att kameran sedan bara fokuserar på själva produkten. Som 

nämnts i datainsamlingsmetoden kommer det i studien endast att räknas som ett 

exponeringstillfälle. I amerikanska serier kan språkliga problem uppstå då översättaren inte 

alltid tar hänsyn till eventuella produktplaceringar i dialogen, och god kunskap i språket 

krävs. Ytterligare metodproblem rör valet av metoden intervju, då man inte kommer undan 

den så kallade ”intervjuareffekten”.30 Både parterna under intervjun har sina egna preferenser 

och förutfattade meningar och dessa kommer att ha en viss påverkan på intervjun, dvs. 

respondenten blir i högre eller lägre grad påverkad av intervjuaren. Det finns även risk för en 

alltför subjektiv tolkning av datan från intervjun, då egna värderingar och föreställningar 

spelar in.  

 

2.8 Urvalsstrategi 
 
Det föreligger stora skillnader mellan olika typer av TV-serier vad gäller lämplighet för 

produktplacering. Vissa typer av serier lämpar sig betydligt sämre på grund av att handlingen 

naturligt begränsar antalet exponeringstillfällen för många produkter och varumärken. I 

studien har därför bara serier som saknar dessa begränsningar varit intressanta. I B-

uppsatsen31 som ligger till grund för denna studie studerades två säsonger av den amerikanska 

TV-serien ”24” och för att kunna jämföra resultaten ifrån den studien med en svensk 

motsvarighet har en serie filmer om Martin Beck valts som svenskt empiriskt material.  

 

För att kunna upptäcka och analysera förändringar under en tidsperiod kommer serier som 

sänts under ett antal år att användas som empiriskt material. Den longitudinella studien 

omfattar två säsonger av den amerikanska TV-serien ”24” (2001-2005) samt åtta av de 

svenska ”Beckfilmerna” (1997-2006). I studien kommer även en nyproducerad svensk serie 

                                                 
30 Denscombe M. (1998). Forskningshandboken, s. 138 
31 Birkedahl, A. & Burlin, A. (2006). B-uppsats, ”Hur vanlig är egentligen smygreklam i TV-serier” 



 13

att användas som kompletterande empiriskt material. Syftet med detta är att undersöka 

dagsaktuell svensk TV-produktion för att kunna upptäcka eventuella mönster kopplat till den 

longitudinella studien. För detta ändamål har den svenska TV-serien ”Hombres” (2006) valts. 

Denna svenska TV-serie anses också representera en motsvarighet till amerikanska ”24.”. För 

att få ytterligare en dimension till analysen kommer även en svensk regissör, som kan antas 

besitta kunskap om eventuella problem och möjligheter rörande produktplacering, att 

intervjuas. Detta för att kunna presentera en övergripande bild av svensk nutida TV-

produktion, utreda maktförhållandet mellan regissör och producent samt koppla eventuella 

etiska överväganden rörande produktplacering till analysen av empirin. 

 

2.9 Presentation av urval 
 
2.9.1 ”24” 

Filmbolaget FOX står bakom serien ”24” och serien har blivit en stor framgång både i USA 

och internationellt. Filmbolaget FOX står bakom många andra välkända serier som t.ex. ”The 

O.C.” och ”American Idol”.32 Serien ”24” handlar om hur agenten Jack Bauer, spelad av 

Kiefer Sutherland, blir tvungen att rädda USA som varje säsong blir utsatt för någon typ av 

attack. En säsong består av 24 timslånga avsnitt där varje avsnitt motsvarar en timme i Jack 

Bauers liv. Handlingen utspelar sig i realtid och en säsong sträcker sig således över ett dygn. 

Den första säsongen producerades under 2001 och serien hade då ett relativt nytt och 

innovativt sätt att berätta sin historia på jämfört med liknande TV-serier. Tio stycken avsnitt 

från säsong ett (2001) och tio stycken avsnitt från säsong fyra (2005), dvs. sammanlagt 20 

avsnitt studerades i B-uppsatsen. De två säsongerna samt utvecklingen under tidsperioden 

mellan dem kommer att jämföras med motsvarande svensk empiri. 

 

2.9.2 ”Beck” 

”Beckfilmerna” kommer i studien att anses representera en svensk motsvarighet till TV-serien 

”24”. På grund av att det produceras betydligt färre thrillerserier av motsvarande slag i 

Sverige kommer denna filmsvit som delvis produceras för TV att anses som tillräckligt 

likvärdig data. Martin Beck är huvudpersonen i ett antal filmer där handlingen kretsar kring 

polisarbete och serien torde kunna ses som intressant för produktplacering då ”Beck” redan är 

ett känt varumärke sedan tidigare, och filmatiseringen gjorts på de kända karaktärerna ur 

Sjöwall/Wahlöös polisromaner. För att upptäcka förändringar under en tidsperiod kommer 

                                                 
32 http://www.fox.com/home.htm (2006-09-25) 
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sammanlagt åtta filmer producerade med några års mellanrum att studeras, de fyra första och 

de fyra senaste. De fyra första är: Beck - Lockpojken (1997), Beck 2 – Mannen med ikonerna 

(1997), Beck 3 – Vita nätter (1997) och Beck 4 – Öga för öga (1997) och de fyra senaste är; 

Beck 15 – Pojken i glaskulan (2002), Beck 16 – Sista vittnet (2002), Beck 17 – Skarpt läge 

(2006) samt Beck 18 – Flickan i jordkällaren (2006).  

 

2.9.3 ”Hombres”  

”Hombres” är en svensk dramathrillerproduktion i åtta entimmesavsnitt. Serien spelades in 

under våren 2006 i Sverige och på Mallorca. Den handlar om fyra unga män med olika 

bakgrund som träffas och planerar det perfekta brottet. Kuppen går ut på att föra över 354 

miljoner svenska kronor till en banktrust på Mallorca och då det handlar om svarta pengar 

kommer någon anmälan inte att göras. Transaktionen genomförs, men ett antal händelser 

leder till att saker och ting utvecklar sig på sätt som karaktärerna inte hade tänkt sig.33 

”Hombres” är kanal 5: s stora dramasatsning och kanalens första produktion av detta slag och 

även denna serie kommer i studien att anses som en motsvarighet till ”24”. I studien har halva 

säsongen, dvs. fyra avsnitt studerats, detta på grund av att endast fyra avsnitt sänts under tiden 

för uppsatsskrivandet. 

 

2.9.4 Intervju 

För att komplettera ovan nämnd data har även en semistrukturerad intervju genomförts med 

en svensk regissör som bland annat regisserat ”Hombres”, ”Höjdarna” och ”Världarnas bok” 

som visats på SVT. Informanten har även jobbat som regiassistent och då varit delaktig i 

bland annat ”Detaljer”, ”En kärleksaffär”, ”Hus i helvete”, ”Kattbreven”, ”Skärgårdsdoktorn” 

med flera. 

                                                 
33 www.kanal5.se (2006-12-15) 
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3 Teoretisk referensram  
 

I detta kapitel avses den teoretiska referensramen att presenteras tillsammans med en 

redovisning av tidigare forskning inom ämnet. 

 

3.1 Tidigare forskning  

Trots att produktplacering inte är något nytt fenomen har det bedrivits relativt lite forskning i 

ämnet och det är först på senare år som det uppmärksammats på allvar. Existerande studier tar 

i de flesta fall upp fenomenet som amerikanskt och fokuserar därför främst på den 

amerikanska marknaden. På så sätt har det varit relativt lite fokus på produktplacering som ett 

globalt fenomen.34 Det har också bedrivits relativt lite forskning angående effektiviteten av 

produktplacering och de metoder som marknadsförare använder sig av för att mäta detta i 

dagsläget anses fortfarande vara relativt osofistikerade.35 Mätinstrumenten som används är 

ofta minnesbaserade enkäter och dessa mäter i regel hågkomsten samma dag eller dagen efter 

en exponering. När man med denna typ av enkät mäter hågkomsten hos en publik är 

marknadsförare generellt sett nöjda med cirka 25 % korrekt igenkännande av en given 

produktplacering. Denna förväntning är då för så kallade icke-integrerade placeringar, dvs. 

sådana som förekommer visuellt i en scen, men som inte nämns i dialogen eller ”används” av 

en rollfigur. Om en skådespelare ”använder” en produkt i en scen, dock fortfarande utan att 

nämna den, höjs igenkännandet i regel till 40-60 % och om ett varumärke dessutom nämns i 

dialogen kan igenkännandet nå cirka 50-75 %.36 

 

Det är framförallt hågkomst och igenkännande hos publiken som bäst anses mäta 

effektiviteten av produktplacering. Ett flertal studier har också fokuserat på detta, t.ex. gjorde 

Baker och Crawford 1995 en studie där de lät en grupp se filmen ”Wayne´s World” i sin 

helhet. Efter filmen kom 90 % av gruppen, utan någon ”hjälp”, ihåg varumärket Pepsi, 65 % 

av gruppen kom ihåg Pizza Hut och 63 % mindes Reebok.37 Sabherwal, Pokrywczynski och 

Griffin undersökte 1994 skillnader i hågkomst mellan enbart visuell exponering jämfört med 

både visuell och verbal exponering i en grupp genom att använda ett tio-minuters klipp ifrån 

filmen ”Days of Thunder” Man fann att hågkomsten var 43 % i den enbart visuella 

                                                 
34 http://www.allbusiness.com/periodicals/article/711584-1.html (2006-10-24) 
35 Karrh, James A, (1998), Brand placement: A Review, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 
Volume 20, No 2, s 31-48 
36 Fischer, Blair R, (1996), “Making your Product the Star Attraction,” Promo, January, s 42-47 
37 Baker, Michael J, Crawford, Hazel A, (1995), “Product Placement”, unpublished working paper, Department 
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exponeringen medan den kombinerade verbala/visuella exponeringen gav hela 65 %.38 Baker 

och Crawford fann även 1995 bevis för att varumärkesexponeringar i en film kan påverka ett 

kortsiktigt köpbeslut hos en konsument. I deras studie av respondenter som sett ”Wayne´s 

World”, framkom en 16 % ökning av positiv köpattityd till fördel för de placerade 

varumärkena framför varumärkena respondenterna innan filmen hade noterat som sina 

”favoriter”.39 Konsumentens minne, attityd och köpbeslut som resultat av produktplacering 

har även Russel bl.a. studerat.40 På det hela taget har man i empiriska studier funnit milda, 

men konsekventa effekter på minnet hos en publik utsatt för produktplacering. Enligt 

Balasubramanian förväntar sig oftast inte en publik att se produktrelaterade budskap när de 

tittar på en film.41 Produktplaceringen får då en typ av överraskningseffekt och denna effekt 

brukar kallas för von Restorff-effekten. Von Restorff-effekten är ett minnesrelaterat fenomen 

som innebär att information som är originell eller oväntad fångar ens uppmärksamhet bättre, 

blir bearbetad mer omfattande och är mycket mer trolig att man minns, jämfört med 

överflödig eller förväntad information i ett givet sammanhang. Balasubramanian menar vidare 

att syftet inte är att dölja själva produktplaceringen utan att dölja det kommersiella budskapet. 

Produktplaceringen är utformad för att stå ut och märkas, men även för att uppträda i 

sammanhanget, och syftet är att uppnå en så bra ”minneseffekt” som möjligt hos publiken.42 

 

Det har även bedrivits forskning inom ett antal andra områden, t.ex. undersökte Gupta & Lord 

hur varumärkesmedvetenheten ökade vid produktplacering.43 Denna studie pekade på att 

varumärkesmedvetenheten kan öka avsevärt, men att det kan vara svårt att mäta. Även 

konsumentens attityd till produktplacering har studerats, där bland annat DeLorme och Reid 

gjort en studie som visar att publiken är positivt inställd till produktplacering så länge den inte 

stör deras förväntningar om filmens handling.44 DeLorme och Reid menar vidare att många 

                                                                                                                                                         
of Marketing, University of  Strathclyde, Glasgow. Scotland, s 16 
38 Sabherwal, Shonall, Pokrywczynski, Jim, Griffin, Robert, (1994), “ Brand Recall for Product Placements in 
Motion Pictures: A Memory-based Perspective”, paper presented to the conference of the Association for 
Education in Journalism and Mass Communication 
39 Baker, Michael J, Crawford, Hazel A, (1995), “Product Placement”, unpublished working paper, Department 
of Marketing, University of  Strathclyde, Glasgow. Scotland 
40 Russel, Cristel. A (2002), “Investigating the Effectiveness of Product Placements in Television Shows: The 
Role of Modality and Plot Connection Congruence on Brand Memory and Attitude,” Journal of Consumer 
Research, 29 (December), 306-18. 
41 Balasubramanian, Siva K, (1994), Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages and Public Policy 
Issues, Journal of Advertising, Volume XXIII, No 4 Dec, s 29-46  
42 Ibid.,  
43 Gupta Pola and Kenneth Lord (1998), "Product Placement in Movies: The Effect of Prominence and Mode on 
Audience Recall", Journal of Current Issues and Research in Advertising, 20, (Spring), s 47-59 
44 DeLorme, Denise and Leonard Reid (1999), "Moviegoers' Experiences and Interpretations of Brands in films 
Revisited", Journal of Advertising, 28 (Summer), s 71-95 
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TV-tittare använder de placerade varumärkena till att bekräfta sin identitet och sitt 

köpbeteende eller blir motiverade att behandla de exponerade varumärkena som en möjlighet 

att ”förbättra” sin identitet.45 Gupta & Gould har i två studier undersökt konsumenters 

uppfattning om etik och acceptans av etiskt laddade produktplaceringar i filmer. Den första 

genomfördes med hjälp av respondenter från ett amerikanskt universitet. Där framkom bland 

annat att frekventa biobesökare i högre grad accepterar produktplacering och att manliga 

respondenter i högre grad accepterar etiskt laddade produktplaceringar.46 En nackdel med 

denna studie var dock att det var svårt att generalisera utifrån den relativt unga 

respondentgruppen. Den andra genomförda studien var en komparativ studie där svaren ifrån 

respondenter i Frankrike och Österrike jämfördes med den redan insamlade amerikanska 

empirin. Dessa resultat skiljde sig på flertalet sätt från den amerikanska empirin och det 

poängteras att det finns ett antal nationella, kulturella och personliga skillnader för en 

marknadsförare att ta hänsyn till vid produktplacering i en film som kommer att sändas i flera 

olika länder.47  

 

En komparativ studie av musikvideor producerade i USA och Sverige genomfördes av Englis, 

Solomon och Olaffson.48 I studien undersöktes förekomsten av varumärkesexponeringar i 

musikvideos och man fann att det i 39 % av fallen förekom exponering av åtminstone ett 

varumärke i det amerikanska urvalet, jämfört med bara 15 % i det svenska, och detta tillskrevs 

det mer frekventa användandet av varumärken i USA. I en analys av de 25 populäraste 

filmerna i USA 1991 fann man att filmerna i genomsnitt innehöll mer än elva 

varumärkesexponeringar, och att bilar och mat var de vanligast förekommande 

produktkategorierna.49 1993 gjordes en studie som undersökte förekomsten av varumärken i 

amerikanska TV-program genom att analysera innehållet i sändningarna hos fyra TV-bolag 

under 24 timmar. Mer än 1000 exponeringar hittades och detta var en ökning med 10 % 

jämfört med en liknande studie som utförts tre år tidigare. I hälften av fallen både syntes och 

                                                 
45 DeLorme, Denise and Leonard Reid (1999), "Moviegoers' Experiences and Interpretations of Brands in films 
Revisited", Journal of Advertising, 28 (Summer), s 71-95 
46 Gupta, Pola B, Gould, Stephen J, (Spring 1997), “Consumers Perceptions of the Ethics and Acceptability of 
Product Placements in Movies: Product Category and Individual Differences”, Journal of current issues and 

research in advertising, Volume 19, No 1, s 37-50 

47 Gould, Stephen J, Gupta, Pola B, Grabner-Kräuter, Sonja, (2000), Product Placements in Movies: A Cross-
Cultural Analysis of Austrian, French and American Consumers Attitudes Toward This Emerging, International 
Promotional Medium, Journal of Advertising, Volume XXIX, No 4, s 41-58  
48 Englis, Basil G, Solomon, Michael R, Olofsson, Anna, (1993), “Consumption Imagery in Music Television: A 
Bi-Cultural Perspective”, Journal of Advertising, no 22, s 21-33 
49 Sapolsky, Barry S, Kinney, Lance, (1994), “You Oughta Be In Pictures: Product Placements in the Top-
Grossing Films of 1991” 



 18

nämndes varumärket. Dessa exponeringar skedde oftast i nyhetsprogram och de vanligast 

förekommande produktkategorierna var bilar, företagsnamn och filmer.50  

 
3.2 Definitioner av produktplacering 

Det finns ett antal definitioner av produktplacering som beskriver fenomenet på olika sätt. 

Enligt Balasubramanian kan man definiera produktplacering på följande sätt: 

 

“Product Placement is a paid product message aimed at influencing movie (or television) 

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

television program).” 
51

 

 

Karrh menar att en mer passande beskrivning är: 

 

“Brand placement is defined as the paid inclusion of branded products or brand identifiers, 

through audio and/or visual means, within mass media programming” 
52

 

 

Baker och Crawford skiljer på fyra olika kategorier av produktplacering.53 Dessa fyra 

kategorier skiljer på huruvida, (1), Varans eller märkesinnehavarens namn både syns och 

nämns i dialogen, (2), varan eller märkesinnehavarens namn nämns men syns inte, (3), 

logotypen eller varan syns men omnämns inte och, (4), varan eller märkesinnehavaren kan 

kännas igen på grund av sin distinkta design eller form trots att varken namn eller logotyp 

nämns eller visas. Russel har ett annat sätt att klassificera och särskilja olika typer av 

produktplacering beroende på hur varumärket eller produkten exponeras.54 

Produktplaceringen delas in i två dimensioner, visuell och auditiv, samt i en tredje där de två 

första kombineras med grad av integrering i handlingen. Den visuella dimensionen har att 

göra med när, var och hur varumärket eller produkten syns i bild. Dessa så kallade 

screenplacements kan variera i grad beroende på hur många gånger varumärket dyker upp och 

var i bilden det syns, t ex om det visas i förgrunden eller bakgrunden. Den andra dimensionen 

                                                 
50 Fawcett, Adrienne Ward (1993),”Free TV ad plugs are on the rise,” Advertising age, July 12, 21. 
51 Balasubramanian, Siva K, (1994), Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages and Public Policy 
Issues, Journal of Advertising, Volume XXIII, No 4 Dec, s 29-46 
52 Karrh, James A, (1998), Brand placement: A Review, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 
Volume 20, No 2, s 31-48 
53 Baker, Michael J, Crawford, Hazel A, (1995), “Product Placement”, unpublished working paper, Department 
of Marketing, University of  Strathclyde, Glasgow. Scotland 
 
54 Russell, Cristel A. (1998), “Toward a Framework of Product Placement: Theoretical Propositions,”,  
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är auditiv eller verbal och har att göra med när, var och hur varumärket nämns i dialogen. 

Denna typ av exponering kallas scriptplacements. Sådana manusplaceringar varierar också i 

grad, beroende på i vilket sammanhang varumärket nämns, hur ofta det nämns och med vilket 

tonfall det uttalas.  Slutligen finns det en tredje dimension, plotconnection-dimensionen, som 

handlar om i vilken grad varumärket är integrerat i handlingen. Lower plot placements 

innebär att varumärket inte i någon högre grad bidrar till handlingen medan higher plot 

placements innebär att varumärket utgör ett stort tematiskt inslag i historien. Plotplacements 

består av kombinationer av visuella och verbala placeringar och kan beskrivas som hur starkt 

varumärket eller produkten är kopplad till handlingen, samt vilken tyngd man ger den.  En 

produkt eller ett varumärke som både nämns i dialogen samt syns i förgrunden kan således 

anses som relativt starkt integrerat i handlingen jämfört med enbart en visuell exponering i 

bakgrunden. 55 

 

3.3 Hybridmeddelanden 

Enligt Balasubramanian så använder sig företag framförallt av två typer av kommunikation 

när det gäller att förmedla produktinformation till allmänheten, reklam och PR.56
 Reklam är 

något man betalt för, t ex en annons, medan PR oftast inte är betalt. PR kan vara t ex en 

tidningsartikel som handlar om ett varumärke eller ett företag.  De två grundpelarna i alla 

typer av marknadskommunikation är budskap och avsändare. I reklam så har man kontroll 

över innehållet och formatet i budskapet, vilket ger en stor fördel för företaget, en kontroll 

man inte har när det gäller PR. PR däremot kan ge en trovärdighet som reklam saknar. Detta 

för att avsändaren har en viktig roll för trovärdigheten i budskapet och när det gäller rena 

reklambudskap är många människor skeptiska, medan t.ex. tidningsartiklar ofta ses som 

trovärdiga och objektiva. Denna trovärdighet som PR innebär kan vara till stor fördel för 

företaget.  

 

Från ett företags perspektiv har både reklam och PR brister, dvs. inget av alternativen erbjuder 

både kontroll över innehållet samt trovärdighet. Det finns då en annan populär genre av 

marknadskommunikation som kan erbjuda företaget båda dessa fördelar och detta kallas då 

för hybridmeddelande. Ett hybridmeddelande har man betalt för och kontrollerar på så sätt 

                                                                                                                                                         
Advances in Consumer Research,  s 357-362 
55 Russell, Cristel A. (1998), “Toward a Framework of Product Placement: 
Theoretical Propositions,”, Advances in Consumer Research, s 357-362 
56 Balasubramanian, Siva K, (1994), Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages and Public Policy 
Issues, Journal of Advertising, Volume XXIII, No 4 Dec, s 29-46 
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innehållet och formatet men på grund av att man maskerar det kommersiella syftet med 

budskapet kan det framstå som mer trovärdigt. Hybridmeddelanden är ofta ”hidden but paid 

for”, dvs. ”gömda men betalda".57 Det finns ett antal etablerade hybridmeddelanden. 

Produktplacering t ex är ett betalt produktbudskap vars syfte är att påverka en film eller TV- 

publik via en planerad, subtil exponering av ett varumärke i en film eller ett TV-program. 

Enligt Balasubramanian är publiken troligen omedveten beträffande reklamens inflytande och 

bearbetar innehållet av sådan kommunikation annorlunda än övriga reklammeddelanden även 

om han ställer frågan; om konsumenter blir informerade om avsikten i ett hybridmeddelande, 

påverkar den kunskapen då deras sätt att bearbeta detta meddelande?58 

 

3.4 Varumärken och skapandet av varumärkeskännedom  

Det finns ett antal olika varumärkesteorier och en helt heltäckande redogörelse av dessa 

kommer inte att göras i denna studie då det inte anses som relevant. Istället kommer det att 

kortfattat redogöras om varumärkeskännedom för att ge läsaren en kort övergripande teoretisk 

bakgrund. Vad är ett varumärke? För att denna undersökning ska kunna genomföras behövs 

en definition på vad ett varumärke är, och den svenska varumärkeslagen har följande 

definition;  

 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.
 59

 

 

En av märkesinnehavarens viktigaste uppgifter är att medvetandegöra konsumenten om den 

egna märkesproduktens existens, dvs. att skapa märkeskännedom. Det är viktigt att 

konsumenterna åtminstone har en latent kännedom om varumärket, och det är viktigt att synas 

hela tiden så att konsumenterna känner igen varumärket. David Aaker menar att ett 

varumärkes överlevnad och dess styrka består i första hand av fyra faktorer, och dessa är 1, 

kännedom om varumärkesnamn 2, varumärkeslojalitet 3, kvalitetsuppfattning och slutligen 4, 

                                                                                                                                                         
 
57 Balasubramanian, Siva K, (1994), Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages and Public Policy 
Issues, Journal of Advertising, Volume XXIII, No 4 Dec, s 29-46 
58 Ibid,  
59 Svenska varumärkeslagen (1960:644) 1 § 1 st 
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varumärkes associeringar.60 Olika tillgångar men även förpliktelser är förenade med 

varumärkets namn och dess symboler som slutligen förhoppningsvis ger ett ökat värde till 

själva varumärket. För att kunna skapa dessa mervärden till ett varumärke måste man först 

och främst kunna utveckla en stark och klar identitet till varumärket.61 För att skapa en 

kännedom för ett varumärkesnamn gäller det att synas i de rätta sammanhangen och att både 

skapa kännedom men även att få kunden att minnas varumärket när de står där i affären. 

Kvalitetsuppfattningen bygger på att varumärket ska kunna differentiera sig gentemot 

konkurrerande varumärken och för att bygga upp en varumärkeslojalitet kan man använda sig 

av olika lojalitetsbyggande program. Genom att bygga upp denna lojalitet kan man höja ett 

varumärkes ”styrka”. Varumärkesassociationer bygger på vad konsumenterna associerar 

varumärket med, dessa associationer kan bestå av bland annat produktens attribut, symboler 

eller en talesman för varumärket, t.ex. en offentlig person. Nyckeln till att skapa starka 

varumärken är att utveckla och implementera en varumärkesidentitet.62 

Varumärkespositionering är den del av varumärketsidentitet och värde som är aktivt 

kommunicerat ut till målgrupp och demonstrerar en fördel gentemot ens konkurrenter.63 

Nyckeln till framgångsrik positionering är att vara först när det gäller att muta in en position i 

konsumenternas medvetande. 64 Detta kan ge upphov till en så kallad first mover advantage, 

det vill säga att de företag som lyckas med en bra positionering har en stor fördel mot sina 

konkurrenter. För att positioneringen ska vara lyckad är det av central betydelse att positionen 

är kommunicerbar. Det är viktigt att det både tilltalar och talar till konsumenterna, det är 

viktigt att både få fram produkten och att mottagarna ser och förstår budskapet av produkten, 

dvs. varumärket måste ha en klar identitet. 

 

3.5 Kommunikationsmodeller 

Produktplacering bygger på kommunikation och i denna studie är två kommunikations-

modeller relevanta att nämnas. Man kan utgå från två olika skolor när det gäller 

kommunikation. Den första, Shannon & Weavers schematiska kommunikationsmodell, 

bygger på kommunikation som överföring av ett meddelande och den andra ser 

kommunikation mer som ett skapande och överföring av betydelser och innefattar semiotiken, 

läran om tecken. 

                                                 
60 Aaker, D. A, (1996). Building strong brands, s. 7f 
61 Ibid., s. 2 
62 Ibid., s. 25 
63 Ibid., s. 176 
64 Holger, L. & Holmberg, I. (2002). Identitet - om varumärken, tecken och symboler, s. 123 
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Claude Shannon och Warren Weavers modell är väldigt teknisk och kallas för "Mathematical 

Theory of communication" vilken ser kommunikation som en enkel linjär process.  

 

Källa ⇒ sändare         sänd signal           brus        mottagen signal       mottagare ⇒ destination 

 

Källa= den som sänder meddelandet 

Sändare= kanal genom vilken man sänder 

Sänd signal= meddelandet så som det ser ut vid sändningen 

Mottagen signal= meddelandet så som det ser ut vid mottagandet. 

Mottagare= kanal genom vilken man tar emot meddelandet 

Destination= den som tar emot meddelandet 

Brus= störningar som påverkar överföringen av meddelandet, kan vara tekniskt. 

 

Källan ses som beslutfattaren, den som beslutar vilket meddelande som ska sändas. Det 

utvalda meddelandet omvandlas sedan av sändaren till en signal som sänds genom kanalen till 

mottagaren.65  Kotler har utvecklat en liknande modell där han istället benämner källan som 

sändare och destination som mottagare. Han menar på att det är viktigt att sändaren av 

budskapet vet vilken publik de vill nå med ett klart och tydligt budskap, samt viken reaktion 

man önskar från mottagaren.66  Även Shannon & Weaver sätter fokus på att meddelandet 

måste vara utformat på ett sätt att det är enkelt för mottagaren att kunna avläsa det så enkelt 

som möjligt.  

 

Brus är allt som tillkommer i signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte 

lagts till av källan, dvs. allt som stör mottagaren att tolka meddelandet. Brus förvanskar alltid 

sändarens avsikter oavsett om det orsakas av kanalen, publiken, avsändaren eller själva 

meddelandet och det begränsar därmed den mängd önskad information som kan sändas i en 

given situation vid en given tidpunkt.67 Enligt Kotler finns det tre skäl till att mottagaren kan 

feltolka meddelandet.68 Det första är att man är selektiv vad gäller intaget av information. 

Enligt Kotler utsätts människan för 1600 meddelanden dagligen och det är endast 12 av dessa 

som skapar en reaktion. Bristande uppmärksamhet leder till att mottagaren inte uppfattar 

budskapet. Det andra skälet är selektiv förvrängning, dvs. mottagare kommer att välja att höra 

de budskap som passar deras föreställning om världen och väljer att lägga till eller ta bort 

                                                 
65 Fiske, J. (1990). Kommunikationsteorier – en introduktion, s.18 
66 Kotler, P. (2003). Marketing Management s. 565 
67 Fiske, J. (1990). Kommunikationsteorier – en introduktion, s. 20 
68 Kotler, P. (2003). Marketing Management, s. 565 
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komponenter för anpassning av deras världsbild. Människor har olika referensramar och för 

att meddelandet ska komma fram måste både källa och destination befinna sig i samma 

kontext.69 Om inte kan budskapet bli feltolkat eller förbipasserat. Det tredje och sista skälet är 

människans selektiva minnesförmåga, dvs. få meddelanden kommer att stanna i människans 

långtidsminne. Om mottagarens första reaktion mot ett objekt är positiv och denne hör 

upprepningar av stödjande argument kommer troligtvis budskapet nå fram och få ett 

högt/långt minne. Om det uppfattas på motsatt sätt, alltså negativt, kommer budskapet slås 

bort och inte hamna i långtidsminnet.  

 

Shannon och Weaver definierar tre olika problemnivåer; den första är på den tekniska nivån 

där man frågar sig hur effektivt och exakt kommunikationssymboler kan förmedlas. Den 

andra bygger på ett betydelseproblem där man undrar hur noggrant symbolerna förmedlar den 

betydelse man vill förmedla och slutligen finns ett påverkningsproblem. Hur effektivt 

påverkas mottagaren på önskat sätt? Shannon & Weaver menar också att meddelandet måste 

ha stor redundans. Med redundans menas det som kan förutsägas eller kännas igen i ett 

meddelande. Meddelandet måste alltså vara tydligt så att mottagaren kan förstå det, den som 

vill vara säker på att bli förstådd upprepar sitt budskap och kommer inte med för mycket ny 

information på en gång.  

 

Betraktar man kommunikation som skapandet och utbytet av betydelser, har vårt kulturella 

ursprung stor betydelse till hur vi tolkar ett meddelande. Begreppet semiotik härstammar ur 

Saussure och Pierce skapande och utvecklande av betydelser.70 Semiotiken är läran om tecken 

och deras sätt att fungera. Semiotiken studerar tre huvudområden, själva tecknet, de koder 

eller system i vilka tecken organiseras samt den kultur inom vilken dessa koder och tecken 

arbetar. 

 

Roland Barthes två olika beteckningar vilka han benämner som denotation och konnotation. 

Denotation avser tecknets förnuftiga, uppenbara betydelse.71  Ett exempel är att ordet bil 

innebär ett fordon som kan köra föra oss mellan plats A och B, i den första omedelbara 

betydelsen. Konnotation beskriver det samspel som sker när tecknet möter användarnas 

                                                 
69 Kotler, P. (2003). Marketing Management, s. 566 
70 Fiske, John (1990). Kommunikationsteorier – en introduktion, s. 249 
71 Ibid., s. 118  
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uppfattningar eller känslor och de värderingar som gäller i kulturen.72 Det vill säga att en bil 

kan vara så mycket mer än en bil. Är det en Porsche så får den oss att tänka på status, en 

rostig gammal Volvo kanske på motsatsen. Denotation är den mekaniska återgivningen på 

film av det objekt mot vilket kameran är riktad. Konnotation är den mänskliga delen av 

processen, urvalet av vad som ska finnas med på bilden, val av skärpa, bländare, 

kameravinkel, filmkänslighet och så vidare,73 samt i vilket sammanhang man framställer 

objektet, om det är positivt eller negativt, värderingar och känslor som kopplas till objektet. 

Effekten av tolkningen bedöms till stor del av det faktum att läsaren redan har ett visst 

intresse för och en uppsättning sociala föreställningar om budskapet och de sociala 

förhållanden för vilka den är en metonymi,74 då en formulering ersätts av en annan som det 

lätt kan associeras till. Denotation är vad som fotograferas och konnotation hur det framställs. 

 

3.6 Varumärken och Parasocial interaktion  

Parasocial interaktion syftar normalt på fenomenet som uppkommer när TV-tittare skapar 

föreställningar och attityder gentemot personer de bara sett på TV, oavsett om dessa personer 

är verkliga eller fiktiva karaktärer. Fenomenet beskrivs som ”en normal konsekvens av TV-

tittande”75 där resultatet blir formandet av parasociala relationer.76 Dessa parasociala 

relationer bygger på en ensidig relation, som även kan vara en relation till objekt, symboler 

och andra fenomen.77  

 

När det gäller t.ex. varumärken så bygger dessa relationer på den image ett företag förmedlar 

till individen och konkretiseras i associationer till företagsnamn, varumärken och andra saker 

som symboliserar företaget. En konsument har en relation till ett visst varumärke, men 

varumärket har ingen relation till konsumenten och med hjälp av estetiska åtgärder kan ett 

företag förmedla en bild som de inte lever upp till i verkligheten, något som tolkaren inte 

nödvändigtvis behöver se. Ett företag kan därför förmedla en image som de lever upp till, 

eftersom det inte är självklart att konsumenten kommer att upptäcka det. Inom 

underhållningsbranschen skapar människor parasociala relationer till olika kända personer och 

deras rollfigurer. Stjärnornas rollfigurer och scenpersonlighet uppfattas som verkliga där 

                                                 
72Fiske, John (1990). Kommunikationsteorier – en introduktion, s. 118 
73 Ibid., s.118 
74 Ibid., s. 145 
75 Perse, E. M. & Rubin, R. R. (1989). Attribution in social and parasocial relationships. 
Communication Research, 16, s 59-77 
76 Schiappa E, Gregg P B, & Hewes D E, (2006), Journal of Homosexuality, Volume 51, Issue 4, s 15-37 
77 Gummesson, E. (1995). Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, s 128. 
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rollen förväxlas med privatpersonen. De kan sedan användas för att legitimera produkter och 

beteenden.78 Stjärnorna och deras rollfigurer blir symboler för en livsstil eller någon 

egenskap.  

 

3.7 Aktuell lagstiftning 

I Sverige är regleringen relativt svag kring produktplacering. Sveriges Radio- och TV-lag har 

varit anpassad efter ett EG-direktiv på området från 1989 och relevant regel återfinns under 

kap 6 § 4: ”Program som inte är reklam får inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella 

intressen.”79 Detta är en allmängiltigt formulerad regel vars upprätthållande bevakas av 

Granskningsnämnden för radio och TV, GRN. För filmer finns det i praktiken ingen reglering, 

dock måste all typ marknadsföring klara kraven enligt Marknadsföringslagen, om inte tryck- 

och yttrandefrihetsgrundlagarna sätter stopp från en bedömning av marknadsdomstolen.80 I 

EG-direktivet från 1989 nämns det i artikel 10 att: ”Smygreklam är förbjuden” och detta 

tillämpas i de flesta EU-länder. ICC, International Chamber of Commerce, har även tagit fram 

ett antal riktlinjer under rubriken ”international code of sponsorship” som i praktiken även 

innefattar produktplacering. Där påpekar man vikten av att det tydligt ska framgå att det är 

fråga om sponsring för konsumenten.81 

 

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till en modernisering av direktivet ”TV 

utan gränser” från 1989, som medför en liberalisering av regelverket. Avsikten är att reglerna 

ska hålla jämna steg med den snabba utvecklingen av bland annat tekniken inom den 

audiovisuella sektorn i EU.82 Kommissionen ger en tydlig definition av begreppet 

"produktplacering" och föreslår inrättandet av en rättslig ram på området. Med 

produktplacering menas varje form av audiovisuell marknadskommunikation som innehåller 

eller hänvisar till en produkt, en tjänst eller ett varumärke, som på så sätt framhävs i en 

audiovisuell medietjänst, normalt mot betalning eller liknande ersättning.83 Man föreslår att 

produktplacering ska tillåtas, under förutsättning att den i början av sändningen tydligt kan 

identifieras som en sådan. Produktplacering är dock inte tillåtet inom ramen för 

nyhetsprogram eller program om aktuella samhällsfrågor, dokumentärer och barnprogram.84 

                                                 
78 Gummesson, E. (1995). Relationsmarknadsföring: från 4P till 30R, s 130 
79 Radio- och TV-lag (1996:844) 6 kap 4 § 
80 Löfgren, C, (2003), Produktplacering: Har du samma bil som Bond? Brand news, 06, s 9-17 
81 Ibid,  
82 http://www.publicaccess.se/pa0601.pdf (2006-12-10) 
83 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0646:FIN:SV:HTML (2006-12-10) 
84 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l24101a.htm (2006-12-10) 
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4 Empiri  

I detta kapitel avses resultatet från samtliga serier att redovisas för att senare kunna 

jämföras. Den hårda datan kommer att presenteras i form av diagram och den mjuka datan i 

form av viss återgivning för senare tolkning i analyskapitlet. 

 

4.1 Förklaring till diagram 

Empirin kommer att presenteras med hjälp av tre typer av diagram. Det första redovisar 

produktplaceringen i antal efter definition, dvs. antalet placeringar i de fyra kategorierna som 

nämnts ovan för att kunna analysera graden av integrering i manus. Nästa typ av diagram 

redovisar förekommande varumärken samt de antal tillfällen dessa exponerats. Som nämnts 

ovan räknas i studien endast ett exponeringstillfälle per varumärke/produkt och scen, vilket 

innebär att för att få ut fullständig information av det aktuella varumärkets exponering så skall 

detta diagram avläsas med hjälp av den tredje typen av diagram och detta tredje diagram 

redovisar den totala exponeringstiden i sekunder. Även detta diagram kan också vara en aning 

missvisande då de verbala placeringarna i studien noterats som en sekund långa. För även om 

exponeringstiden för de verbala placeringarna här är väsentligt lägre än de visuella 

placeringarna, så är de verbala placeringarna till sin natur i högre grad integrerade i 

handlingen vilket förklaras vidare nedan. 

 

Presentationen av empirin börjar med den amerikanska TV-serien ”24” och dess första säsong 

följt av den fjärde säsongen. Sedan följer ”Beckfilmerna” i logisk ordning och till sist 

presenteras de fyra avsnitten av ”Hombres”. Efter diagrammen följer en kort redogörelse av 

intervjun med informanten och alla dessa delar vävs sedan ihop i analyskapitlet.  

 

Vad gäller begreppet exponeringstid så innefattar det i studien all form av exponering, dvs. 

både verbala och visuella exponeringar enligt de fyra kategorierna. Detta innebär att de 

verbala exponeringarna framstår som mycket mindre i tid mätt, på grund av att tiden det tar 

för en skådespelare att nämna ett varumärke eller en produkt är förhållandevis liten jämfört 

med t.ex. en visuell exponering som kan ligga i bakgrunden under en hel scen. Den här 

tidsaspekten måste vägas mot integrering i handlingen för att ”värdet” på placeringen skall 

kunna uppskattas, och även om det handlar om mindre total exponeringstid så kan en verbal 

produktplacering anses vara mycket starkare integrerad i handlingen jämfört med en visuell 



 27

exponering i bakgrunden. Produktplaceringar av typ fyra, dvs. det som känns igen p.g.a. 

distinkt form och design, kan på motsvarande sätt framstå som om de har väldigt lång 

exponeringstid. Detta beror på, som nämnts tidigare, att dessa typer av exponering kan ligga i 

bakgrunden under en hel scen utan att egentligen ha något med scenen ifråga att göra, dvs. 

graden av integrering i handling är lägre. 
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4.2 Resultat 

 

4.2.1 Säsong ett – ”24” 

 
Figur 4:1 Antal efter definition – 10 avsnitt säsong 1 – ”24” 

 
Av de tio studerade avsnitten från den första säsongen av ”24” förekommer det 

överhuvudtaget ingen produktplacering i dialogen. Olika varumärken exponeras sammanlagt 

47 gånger och vid åtta tillfällen kan en produkt eller ett varumärke kännas igen på grund av 

dess specifika form eller design.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktplacering - Antal efter definition 

"24" - 10 avsnitt säsong 1 

0 0 

47 

8 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

(1) Syns och nämns (2) Nämns men syns 
inte 

(3) Logotyp eller 
produkt syns 

(4) Känns igen 
p.g.a.distinkt design 

eller form 



 29

 
Figur 4:2 Varumärken och de antal tillfällen de exponeras – 10 avsnitt säsong 1- ”24” 

 
Under den första säsongen exponeras elva varumärken sammanlagt 55 gånger under de tio 

studerade avsnitten. Apple är det dominerande varumärket med sammanlagt 20 

exponeringstillfällen. Dell är också relativt frekvent med 13 exponeringstillfällen. Övriga 

varumärken skymtar förbi någon eller ett par gånger. 
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Varumärkesexponering i sekunder 

"24" - 10 avsnitt säsong 1

97

50

25

25

6

6

9

6

3

6

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Apple

Dell

GMC

Microsoft Windows

Nokia

Ericsson

BMW

Mercedes

Coldplay

Green day 

2pac

 
Figur 4:3 Varumärkesexponering i sekunder – 10 avsnitt säsong 1- ”24” 

 

Det föreligger relativt stora skillnader i exponeringstid mellan olika varumärken under säsong 

ett. Apple är det dominerande varumärket och det är synligt sammanlagt en minut och 37 

sekunder under de tio studerade avsnitten. Nästan en minut av exponeringstiden för Apple 

förekommer i det allra första avsnittet. Dell är också vanligt förkommande under säsong ett, 

med sammanlagt 50 sekunders exponeringstid. GMC (General Motors Canada) som hjälten 

Jack Bauer kör är synligt under 25 sekunder, lika lång tid som Microsofts operativsystem 

Windows. Övriga varumärken har relativt liten exponeringstid i jämförelse.  



 31

4.2.2 Säsong fyra – ”24” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:4 Antal efter definition – 10 avsnitt säsong 4 - ”24” 

 
Under säsong fyra förekommer exponeringar i alla kategorierna även om kategori tre 

fortfarande dominerar. Det förekommer vid fyra tillfällen att varumärken nämns i dialogen 

och vid tre tillfällen nämns produkten i dialogen samtidigt som den syns i bild, dvs. en 

verbal/visuell exponering. Under de tio studerade avsnitten under säsong fyra exponeras 

varumärken 53 gånger och tre gånger kan man känna igen en produkt p.g.a. dess distinkta 

design eller form.  
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Figur 4:5 Varumärken och de antal tillfällen de exponeras – 10 avsnitt säsong 4 - ”24” 

 
I de tio studerade avsnitten under säsong fyra är det Nextel som är det dominerande 

varumärket med 30 exponeringstillfällen. Det förkommer mer än tre gånger så ofta som det 

näst mest exponerade varumärket Ford. Det har skett en ökning av det sammanlagda antalet 

tillfällen varumärken exponeras i säsong fyra jämfört med säsong ett och den första säsongens 

mest frekvent exponerade varumärke Apple har ersatts med Nextel, som i säsong fyra 

exponeras ännu mer frekvent än Apple i säsong ett. 
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Varumärkesexponering i sekunder
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Figur 4:6 Varumärkesexponering i sekunder – 10 avsnitt säsong 4 – ”24” 
 
Under säsong fyra kan man se en väsentlig ökning av antalet förekommande varumärken. Den 

totala exponeringstiden under tio avsnitt är något mindre, cirka tre minuter, men antalet 

varumärken har nästan fördubblats. Det dominerande varumärket under säsong fyra är 

mobiltelefontillverkaren Nextel som exponeras i 63 sekunder, tätt följd av Lexus och Ford 

med 28 respektive 27 sekunder. Det förekommer ett större antal varumärken med relativt kort 

exponeringstid i säsong fyra jämfört med säsong ett.  
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4.2.3 ”Beck” 1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:7 Antal efter definition – ”Beck” 1-4 

 
I de fyra första ”Beckfilmerna” förekommer exponering endast i de tre första kategorierna. 

Verbal/visuell exponering förekommer vid två tillfällen, varumärken nämns vid tolv tillfällen 

och vid 18 tillfällen exponeras varumärken visuellt. 
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Varumärken och antalet tillfällen de exponeras 
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Figur 4:8 Varumärken och de antal tillfällen de exponeras – ”Beck” 1-4 
 
BMW, Mercedes och Scania dominerar i antal exponeringstillfällen. I en av filmerna letade 

man efter en svart BMW och i en annan så körde en av karaktärerna en Mercedes. Dessutom 

kördes en lastbil av märket Scania under en av filmerna och scenen var återkommande ett 

flertal gånger. Både Martin Beck och Gunvald kör bilar av märket Toyota. Resterande 

varumärken syns endast en eller ett par gånger. 
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Varumärkesexponering i sekunder 
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Figur 4:9 Varumärkesexponering i sekunder – ”Beck” 1-4 
 
Whiskeymärket J&B dominerar exponeringstiden då man i en film druckit drycken och sen 

ställt flaskan synlig i bakgrunden under hela scenen i 20 sekunder. Därefter följer UNT, 

Uppsala Nya Tidning, en löpsedel med deras logotyp visas under två långa sekvenser. De 

flesta av varumärkena med en exponeringstid på 1-2 sekunder är varumärken som exponerats 

verbalt, dvs. nämnts i dialogen. 
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4.2.4 “Beck” 15-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 
 
Figur 4:10 Antal efter definition – ”Beck” 15-18 

 

I de senare beckfilmerna används alla kategorier av exponering men det dominerande sättet är 

fortfarande att varumärket eller logotypen syns. Ett varumärke både nämns och syns vid ett 

tillfälle och vid fem tillfällen nämns varumärken. Under de senare filmerna är det inte alls lika 

vanligt med verbal eller verbal/visuell exponering men däremot kan designen eller formen av 

en produkt kännas igen vid tio tillfällen, något som inte förekom i de första filmerna. 
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Figur 4:11 Varumärken och de antal tillfällen de exponeras – ”Beck” 15-18 

 
Under de senaste ”Beckfilmerna” är varumärket som har överlägset flest exponeringstillfällen 

Toyota och därefter kommer Volvo, Expressen och Sony. Även under de senare Beckfilmerna 

kör Martin Beck och Gunvald Larsson bilar av märket Toyota. Det är sammanlagt 28 

varumärken som exponeras, vilket är en ökning från första ”Beckfilmerna” med ungefär en 

tredjedel. Jämför man med serien ”24” så kunde man även där se en ökning av antal 

varumärken under den senare säsongen och precis som i Beckfilmerna så har majoriteten av 

de varumärken som syns ganska kort exponeringstid. I ”24” kunde man se att ett flertal 

varumärken ”bytts ut” och samma sak har mer eller mindre skett under ”Beckfilmernas” 

utveckling. Toyota och Expressen är dock några av de varumärken som synts både i de 

tidigare filmerna, samt i de nya. 
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Figur 4:12 Varumärkesexponering i sekunder – ”Beck” 15-18 

 
Toyota dominerar med en exponeringstid i 60 sekunder, följt av Kopparbergs cider och 

Starköl. Dessa två varumärken exponeras visuellt i bakgrunden under en hel scen och har 

relativt lång exponeringstid trots att de inte alls är integrerade i handlingen. Även Ramlösa, 

Saab, Windows och Volvo har en relativt lång exponeringstid. Ramlösa förekommer både 

visuellt och verbalt.   
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4.2.5 ”Hombres” 
  

Produktplacering - Antal efter definition 
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Figur 4:13 Antal efter definition – ”Hombres” - 4 avsnitt 
 
Under de fyra avsnitten av ”Hombres” exponeras varumärken endast i kategori tre och fyra. 

Här förekommer exponering i kategori fyra ovanligt många gånger jämfört med ”24” och 

”Beckfilmerna”, även om exponering i kategori tre är vanligast förekommande. 
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Varumärken och antalet tillfällen de exponeras  
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Figur 4:14 Varumärken och de antal tillfällen de exponeras – ”Hombres” - 4 avsnitt  
 
Här kan man se att de varumärken som exponeras flest gånger är Sony Ericsson, Windows, 

Opel och Peuguot. Kasfruit är ett spanskt varumärke som bland annat tillverkar juice. 

Macgyver, som är varumärkesskyddat, är en klassisk TV-serie som sänts i ett antal länder och 

denna förekom i ”Hombres” på en TV-skärm i bakgrunden. 
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Varumärkesexponering i sekunder 
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Figur 4:15 Varumärkesexponering i sekunder – ”Hombres” – 4 avsnitt 

 

Sony Ericsson är det dominerande varumärket med 153 sekunders exponeringstid. Därefter 

följer Kasfruit som exponerades visuellt i bakgrunden under en hel scen i 60 sekunder. Då det 

inte förekom några verbala placeringar i ”Hombres” handlar exponeringstiden enbart om 

visuell exponering. 
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4.6 Intervju 

Här följer en kort redogörelse från intervjun med informanten. Författarna har valt att plocka 

ut en del citat för att sedan kommentera dem. Egna tolkningar av innehållet kommer att göras 

i analyskapitlet. Informanten kommer att vara anonym och på grund av detta kommer han att 

benämnas som regissören. 

 

”Ibland är produktplacering ett nödvändigt ont” 

 

Den intervjuade regissören menade att produktplacering kan ha både negativa och positiva 

effekter. Det kan förutom att tillföra realism till produktionen, även ge extra tillskott i kassan.  

Är man däremot tvungen att t.ex. skapa nya scener med syfte att exponera en viss produkt, så 

försvinner en hel del av den konstnärliga friheten. Att exponera en produkt i en produktion 

kan ge tillskott på upp emot 250 000 kronor, vilket är ganska mycket om man utgår från en 

budget på t.ex. 8 miljoner. 

 

Regissören berättade att han till ”Hombres” gjorde en helt ny scen som inte fanns med i 

manus från början på grund av att pokerbolaget Partypoker eventuellt var intresserade av att 

placera sig i serien. Scenen fyllde inget syfte och blev, enligt regissören själv, ganska dålig 

och slutändan klippte han bort scenen. Viss produktplacering användes dock i serien, bland 

annat Omega-klockor, några klädmärken, SonyEricsson m.fl. Det ska dock påpekas att det 

inte alltid handlade om att man fått pengar ifrån företagen för att exponera en produkt utan det 

kunde vara så att t.ex. produktionsteamet fick utnyttja en produkt under inspelningarna, t.ex. 

låna bilar osv. 

 

På frågan om man medvetet väljer att ta bort varumärken som kommit med av ”misstag” så 

svarade regissören att man i många fall gör det för att minimera riskerna att 

produktionsbolaget ska bli stämt. Man får inte använda varumärken hur som helst utan 

företagets godkännande. Dessutom nämndes att den svenska filmindustrin börjar bli mer och 

mer medveten om produktplacering och dess värde, vilket gör att man inte vill bjuda på 

”gratis” reklam i form av produktplacering. Under klippningen av ”Hombres” valde man att 

försöka sudda ut en del varumärken, bland annat ett par Björn Borg kalsonger som en av 

skådespelarna hade på sig. Det var en ren tillfällighet att han hade på sig de just den dagen 

och regissören poängterade att man inte ska läsa in alltför mycket ur en exponering, ibland 

sker varumärkesexponering av en ren tillfällighet. 
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”I Europa betraktas film och TV mer som konst medan det i USA betraktas som 

underhållning, storindustri och en av de största exportvarorna.” 

 

I USA är filmskapande relativt producentstyrt medan det i Europa är regissören som har final 

cut, dvs. kontroll över den färdiga produkten. Detta existerar inte på samma sätt i USA och 

Hollywood. Regissören menar att man värnar mer om det konstnärliga uttrycket i Europa. I 

Hollywood ses film som en exportvara och de stora filmbolagen innehar kontrollen. Detta 

leder till att regissören inte har lika mycket att säga till om där. Regissören nämner även att 

det troligtvis krävs en del produktplacering I Hollywoodproduktioner med tanke på vilka 

miljonbelopp de stora stjärnorna får för att göra en film i USA. 

 

Produktplacering behöver inte alltid vara något dåligt enligt regissören. I vissa produktioner 

passar det in. Bondfilmerna är uppbyggda kring produktplacering och hur skulle de filmerna 

se ut om de inte fick använda sig av lyxiga produkter? Där byggs handlingen upp efter den 

nyaste tekniken, de snyggaste bilarna osv. Även ”Sex and the city” och ”Entourage” är serier 

som bygger mycket på produkter som symboliserar olika saker. 

 

Produktplacering ökar definitivt överallt, menar regissören, dock inte på SVT, för vilka 

regissören gjort en del produktioner för. I Public-service TV är det inte tillåtet med 

produktplacering i egna produktioner, detta gäller dock inte för inköpta serier och filmer. 

Både Kanal 5 och TV 3 däremot sänder från utlandet och går inte under svenskt regelverk så 

där är det mer friare. Produktplacering börjar synas alltmer i allt ifrån böcker till TV-spel, 

menar regissören, och av intervjun att döma verkar det som att det sitter så kallade 

”produktplacerare” på produktionsbolagen, vilka har kontakt med företag som är intresserade 

av produktplacering som reklamform och försöker välja ut vilka produktioner som passar med 

vilka företag.  

 

Regissören talade även om TV 4:s storsatsning ”Arns rike”, som ska spelas in. När det gäller 

produktplacering i en TV-serie som utspelar sig på medeltiden tror regissören att det kan bli 

ganska svårt att produktplacera i själva serien. Troligtvis kommer det istället att skapas en del 

merchandise runt serien. Med det, menade regissören, att det kommer skapas olika produkter 

och tävlingar kring serien som i sin tur kommer vara sponsrade av olika företag. 
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6 Analys   
 
Detta avsnitt börjar med en kort sammanfattning av empirin för att sedan kunna integrera 

den med uppsatsens teoretiska referensram. 

 

 
I serien ”24” kan man konstatera att vissa skillnader föreligger mellan de två säsongerna vid 

en jämförelse. Den stora skillnaden ligger framförallt i antalet varumärken som exponeras. 

Samma ökning av antal exponerade varumärken kan man se när man jämför de fyra första och 

de fyra senaste ”Beckfilmerna”. I den första säsongen av ”24” handlar det totalt om elva 

varumärken som syns under cirka fyra minuter. Under den fjärde säsongen handlar det om 20 

varumärken som exponeras cirka tre minuter, en del under väldigt kort tidsperiod. I 

”Beckfilmerna” har också den totala exponeringstiden i de fyra senaste filmerna ökat jämfört 

med de fyra första. I de fyra första ”Beckfilmerna” handlar det om totalt 20 varumärken som 

syns vid 31 tillfällen. Den sammanlagda tiden för exponeringarna är cirka 1 min och 44 sek. I 

de fyra senaste däremot har antalet varumärken ökat och det förekommer 28 varumärken vid 

58 tillfällen. Tiden för dessa exponeringar är cirka fem minuter. Det innebär att antalet 

varumärken har ökat med cirka en tredjedel och exponeringstiden för dessa har nästan 

tredubblats. I ”Hombres” förekommer tio exponerade varumärken som syns vid 40 tillfällen 

och tiden för dessa är sammanlagt sex minuter och 18 sekunder. Detta är intressant då 

exponeringstiden i denna nya serie är mycket längre än tiden i de övriga seriernas första 

”säsonger”. 

 

När man jämför resultaten ovan med varandra syns ett antal mer eller mindre tydliga mönster. 

Till att börja med har serierna i viss utsträckning gemensamt att det är en viss typ av 

produkter och varumärken som figurerar. Bilar t.ex. verkar vara en tacksam produkt att 

placera, och det förekommer tydlig produktplacering av bilmärken i alla serierna, vilket också 

nämnts i tidigare studier rörande produktplacering. Exempelvis konstaterade Fawcett i sin 

studie av sändningarna från fyra amerikanska TV-bolag under 24 timmar, att de vanligast 

förekommande produktkategorierna under denna tid var bilar, företagsnamn och filmer.  

 

I serierna förekommer både nationella och internationella varumärken, även om det i ”24” 

föreligger en viss övervikt av internationella varumärken och i ”Beck” främst handlar om 

nationella varumärken. Enligt Shannon & Weavers kommunikationsmodell måste 

meddelandet vara så klart som möjligt och det måste även ha en stor redundans, dvs. det ska 
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kunna förutsägas eller kännas igen. Då nationella märken förekommer i alla de tre serierna 

finns det risk för att vissa budskap kan bli feltolkade eller förbisedda om dessa inte passar in i 

tittarens referensram, och detta gäller då framförallt serien ”24” som sänds i flera olika länder. 

Även Kotler nämner att det s.k. bruset kan störa budskapets tolkning eftersom människan har 

en selektiv förvrängning, och endast uppfattar de budskap som passar in i hennes referensram. 

Befinner sig sändare och mottagare i olika kontexter kommer kan det uppstå vissa problem 

och enligt studien som genomfördes av Gould, Gupta och Grabner-Kräuter så finns det ett 

antal nationella, kulturella och personliga skillnader att ta hänsyn till vid produktplacering i 

film som skall visas i olika länder. Å andra sidan kan det vara lättare att ta till sig ett budskap 

om man som tittare har en stark relation till varumärket, vilket är fallet i ”Beck” där man 

framförallt riktar sig till en svensk publik med mestadels inhemska eller välkända 

varumärken.  Vidare kan detta kopplas till semiotiken då ett tecken kan ha olika betydelser. I 

en serie som ”24” som visas i flera länder med kulturella skillnader kan ett 

budskap/meddelande tolkas olika, beroende på vilka värderingar och sociala föreställningar 

som tolkaren besitter. 

 

Man kan konstatera att det i alla serierna föreligger en stor övervikt av exponeringar i kategori 

tre, dvs. att varumärket syns men inte omnämns. Detta kan man utifrån Balasubramanians 

teorier om hybridmeddelanden tolka som att det är viktigt att reklambudskapet inte blir för 

utmärkande eller övertydligt, för att serien fortfarande skall kunna behålla sin trovärdighet. I 

empirin har endast ett fåtal sådana ”övertydliga” produktplaceringar hittats, även om många 

varumärkesexponeringar i sig är väldigt ”tydliga”. Balasubramanian menar att syftet faktiskt 

inte är att dölja själva produktplaceringen, utan att försöka dölja reklambudskapet i dessa. En 

placering ska vara utformad för att stå ut och märkas, men även för att uppträda i 

sammanhanget, dvs. i handlingen, för att uppnå en så bra minneseffekt som möjligt hos 

publiken.  

 

Då flertalet studier, t.ex. Fischer och Sabherwal, Pokrywczynski och Griffin, visat att en 

kombinerad verbal/visuell exponering av ett varumärke ger högst igenkännande, skulle det 

kunna förmodas att detta också skulle vara den mest använda metoden för produktplacering 

men det har inte visat sig vara fallet i empirin. I empirin har istället endast ett fåtal 

kombinerade verbala/visuella produktplaceringar hittats. Detta skulle kunna bero på att 

metoden förmodligen är relativt svår att använda sig av då risken är överhängande att 

reklambudskapet blir för tydligt och således mister sin styrka. Vad gäller de svenska serierna 



 47

så skulle det, enligt informanten, också kunna vara så att regissören, som i Sverige har ”final 

cut”, ansett att alltför tydliga verbala placeringar stör det konstnärliga uttrycket och helt enkelt 

valt att minimera dessa.  

 

En annan intressant aspekt är att i ”Hombres” så förekommer kategori fyra, dvs. att 

varumärket känns igen pga. dess distinkta design eller form, ovanligt många gånger om man 

jämför med de andra serierna. Det torde vara så att denna typ av placering inte är lika 

intressant att utnyttja eftersom det kan vara svårare för publiken att koppla till rätt varumärke. 

Varumärket måste från början ha en stark identitet som är inpräntat i konsumenternas hjärnor 

för att ett igenkännade ska bli möjligt. Det skulle kunna göras genom konnotation men då 

gäller det att publiken har de kulturella värderingar som krävs för att en tolkning ska kunna 

göras. Exempelvis skulle detta kunna ske genom att en röd sportbil som liknar en Ferrari 

visas eller som t.ex. i en Beckfilm, där en skådespelare bar omkring på en grön plastpåse som, 

utan att någon tydlig varumärkesexponering gjordes, direkt förde tankarna till Apoteket. 

 

Ett annat intressant mönster som visat sig i alla serier är att de mest exponerade varumärkena 

har exponeras många gånger i korta sekvenser. Det kan jämföras med de övriga varumärken 

som också har relativt lång exponeringstid, men som bara visats en eller ett par gånger. 

Varumärken som endast exponerats en eller ett par gånger under en längre tid har oftast varit 

exponeringar i bakgrunden och syftet med dessa är förmodligen att tillföra realism till en scen. 

I dessa fall kanske det inte handlar om faktisk produktplacering, utan istället rör sig om en 

tillfällighet. Enligt informanten förekommer det att varumärken exponeras av ”misstag” eller 

ren tillfällighet, även om man försöker undvika detta. Varumärken som förekommer många 

gånger i korta sekvenser däremot, skulle bland annat kunna kopplas till den s.k. von Restorff-

effekten. Enligt Balasubramanian förväntar sig oftast inte en publik att se produktrelaterade 

budskap när de tittar på en film, och detta leder då till en slags överraskningseffekt som kallas 

von Restorff-effekten. När budskapet är överraskande får man en mycket bättre minneseffekt 

hos publiken, jämfört med överflödig information i ett givet sammanhang. Detta skulle kunna 

tolkas som att många korta utspridda sekvenser leder till en högre ”överraskningseffekt” 

jämfört med en enstaka lång exponering. Då exponeringarna är utspridda torde också chansen 

att en tittare som bara ser ett avsnitt också får ta del av budskapet, om än i ganska liten 

utsträckning jämfört med en ”trogen” tittare. Förutom detta kan även många 

exponeringstillfällen bidra till att öka varumärkesmedvetenheten.  
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Eftersom människan, enligt Kotler, har selektiv minnesförmåga, dvs. att få meddelanden 

stannar kvar i långtidsminnet, kan upprepningar av stödjande argument för ett budskap som 

orsakat en positiv reaktion, leda till att budskapet når fram och stannar i långtidsminnet. Detta 

stöds även i Shannon & Weaver kommunikationsmodell, där budskapet/meddelandet dock 

måste kunna förutsägas eller kännas igen, dvs. en tidigare relation till varumärket måste finnas 

hos destinationen/mottagaren. Enligt denna teori torde produktplacering vara en mycket 

effektiv metod för att skapa varumärkesmedvetenhet, om budskapet lyckas förmedlas.  

 

Genom produktplacering kan kännedomen om ett varumärkes namn ökas, och associeringarna 

kan stärkas för att i sin tur ge varumärket en identitet, något som Aaker menar är viktigt för ett 

varumärkes överlevnad och styrka. Genom att exponera varumärkets namn flera gånger i rätt 

sammanhang ökas varumärkesmedvetenheten. Dessutom kan flertalet varumärken som dyker 

upp flertalet gånger associeras med de olika serierna och dess karaktärer. Som exempel 

använder alltid Jack Bauer i ”24” samma telefon och kör samma bil under hela fjärde 

säsongen. Olika identiteter för ett varumärke kan skapas genom denna typ av exponering, det 

är nästan så att produkten får en egen identitet i serien, mobilen blir exempelvis väldigt 

nödvändig i serien för att Jack Bauer ska kunna fullfölja sina uppdrag. Vad gäller 

”Beckfilmerna” kan man se samma sak när det gäller Martin Becks och Gunvald Larssons 

bilar. De kör Toyota i de senare filmerna och jämför man det med de första filmerna, där 

Toyota också brukas, läggs i de senare filmerna större fokus med kameran på själva bilen och 

med varumärket i bild. I de första filmerna filmar man bilen och varumärket betydligt mer 

sällan. Enligt DeLorme och Reid använder TV-tittare placerade varumärken till att bekräfta 

sin identitet och sitt köpbeteende och det torde därför vara väldigt nyttigt om varumärket syns 

i ”rätt” sammanhang. Ju mer populär en serie blir, desto mer populärt torde det också vara att 

produktplacera återkommande gånger. Detta kan möjligtvis kopplas till mönstret att vissa 

varumärken exponeras många gånger i korta sekvenser. Serien ”Hombres” följer till viss del 

samma mönster, men ur ett identitetsperspektiv kan det vara svårt att svara på då det är oklart 

om detta är en serie som kommer att ”flippa” eller ”floppa”. Sony Ericsson integreras 

väsentligt i handlingen, men det är som sagt svårt att svara på om en tydligare utveckling 

skulle komma att ske i kommande säsonger. Mycket beror förmodligen på publikresponsen. 

 

Att framhäva ett varumärke i specifika sammanhang kan kopplas till semiotiken, tecknets lära 

och vad olika tecken betyder utifrån ens värderingar. Inom produktplacering utgör 

konnotationen en viktig del eftersom det har att göra med hur något framställs och man kan 
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anta att de företag som produktplacerar vill att publiken ska koppla deras varumärke till ett 

slags positivt värde. Att Jack Bauer, i ”24” under säsong fyra, kör en Ford Explorer och att 

terroristerna kör Lexus kan betyda att Ford vill kopplas till hjälten, den starka, och det kan 

även det vara så att Toyota vill koppla varumärket Lexus till det farliga och mystiska.  

 

I första säsongen av ”24” kör hjälten Jack Bauer en GMC medan skurkarnas bilmärke inte är 

synligt. I säsong fyra däremot kör hjälten en Ford medan skurkarna kör Lexus. I Beck kör 

både Martin Beck och Gunvald Larsson Toyota i alla filmer och även i ”Hombres” figurerar 

bilmärken, t ex Opel, Peaguot och Renault. Kopplar man detta till parasocial teori, där 

människor skapar relationer till kända personer och deras rollfigurer, kan det vara väldigt 

effektivt att karaktärerna återkommande brukar samma varumärken eftersom det kan 

legitimera användningen av dessa produkter hos konsumenten. Ju starkare relation med 

rollfiguren en konsument har desto mer effektiv torde en placering bli, och på så sätt torde det 

betyda att de bilar som exponeras i ”Hombres” inte alls har samma ”värde.” 

 

Drycker av skiftande sort är föremål för varumärkesexponeringar i olika former. I ”24” syns 

inga varumärken i den första säsongen men i säsong fyra har man valt att exponera ett antal 

varumärken. Dessa varumärken exponeras främst genom att en rollfigur befinner sig framför 

en reklamskylt t.ex. i ett snabbköp. I ”Beck” har man i många fall valt att visa varumärket på 

den aktuella drycken. T.ex. har man i den senaste filmen valt att både visuellt exponera en 

flaska Ramlösa, samt att verbalt omnämna den i dialogen. Man har även i flera scener låtit 

handlingen röra sig kring alkoholhaltiga drycker eller valt att ha dem stående i bakgrunden i 

scener, detta förmodligen för att tillföra realism trots att det rör sig om etiskt laddade 

produkter. Placeringar av sådana etiskt laddade produkter är för övrigt något som i Gould och 

Guptas studie visat sig vara mer accepterat hos en manlig publik. I ”Hombres” däremot håller 

rollpersonerna i de flesta fall för etiketten till de drycker som är förekommande. Detta enligt 

informanten för att man inte ville exponera dessa varumärken då de inte hade något samarbete 

med produktionsbolaget. 

 

Mobiltelefoner är relativt vanligt förekommande i de tre serierna även om man har valt att 

visa dessa på lite olika sätt. Ett tydligt exempel på detta är att mobiltelefoner i serien ”24” 

som under första säsongen saknade varumärke har i säsong fyra fått en tydlig 

varumärkesidentitet, något Aaker menar är livsviktigt för ett varumärkes överlevnad. Detta 

beror förmodligen på att ett företag noterat telefonernas betydelse i serien och sett en 
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potentiell placeringsmöjlighet. I ”Beckfilmerna” använder man sig också i hög grad av 

mobiltelefoner, men varumärket exponeras inte alls på samma sätt. Troligtvis har det inte 

gjorts någon produktplacering i denna produktkategori i dessa filmer. I ”Hombres”, som är 

sponsrat av Sony Ericson, är detta varumärke flitigt exponerat, bland annat med närbilder på 

logotypen och viss integrering i handlingen. 

 

En stor skillnad mellan de två säsongerna i ”24” är i vilken grad produkter och varumärken är 

integrerade i handlingen. Enligt Russel är det med kombinationer av visuella och verbala 

komponenter man skapar integrering i handlingen genom s.k. ”plotplacements”. Företaget 

Cisco systems har fått en central roll, dvs. en ”higher plot placement”, i fjärde säsongen av 

”24” och man framhäver företaget i diverse positiva sammanhang. Aaker menar att ett 

framgångsrikt varumärke har en stark identitet och för att uppnå detta måste varumärket 

kommunicera eller tala till budskapets mottagare för att identiteten ska ses som stark, och att 

detta blir extra tydligt när varumärkets positiva egenskaper framhävs. Cisco blir på det här 

sättet en del av handlingen och relation mellan varumärket och rollfigurerna som hjälper Jack 

Bauer med att stoppa ”attacken” skapas i serien. En stor skillnad mellan de svenska serierna 

och ”24” är denna typ av integrering. Att ”higher plot placements” är förekommande i ”24” 

men inte i de svenska serierna kan, som informanten påpekade, bero på att filmskapandet i 

högre grad är producentstyrt i USA och en TV-serie som ”24” ses främst som underhållning 

och exportvara, medan man i Sverige fortfarande till viss del betraktar en TV-serie eller en 

film som mer som ”konst”. 

 

I ”Beckfilmerna” har som sagt inte samma utveckling mot en högre grad av integrering av 

varumärken skett, även om varumärket Ramlösa skickade ett starkare budskap genom en 

kombinerad verbal/visuell exponering i den senaste filmen. Detta skulle, enligt Sabherwal, 

Pokrywczynski och Griffin, kunna leda till en större minneseffekt hos publiken och 

varumärket skulle också i viss utsträckning kunna betraktas som en ”higher plot placement” i 

handlingen. Andra varumärken i ”Beck” som kan anses som delvis integrerade i handlingen är 

sådana som förekommer i dialogen vid polisens ”spaningsarbete”, t.ex. när Martin Beck säger 

att ett vittne sett en blå Volvo och nämnda Volvo även syns i bild. Som tidigare nämnts menar 

Fischer samt Sabherwal, Pokrywczynski och Griffin att större minneseffekter uppnås när man 

använder sig av kombinerad verbal/visuell exponering. I Hombres förekommer inga verbala 

exponeringar alls, dock förekommer att rollfigurer ”använder” sig av produkter, t.ex. kan man 

i en scen tydligt se Sony Ericssons logotyp samtidigt som en skådespelare använder 
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produkten. Denna typ av exponering torde också kunna betraktas som en ”higher plot 

placement” då den utgör ett viktigt inslag i handlingen. Igenkännandet kan också öka i och 

med att skådespelarna ”använder” produkten, enligt Fischer. 

 

En annan intressant iakttagelse är att Microsofts operativsystem Windows är synligt i alla 

serier, dock handlar det i samtliga fall endast om visuell exponering i bakgrunden i kategori 

fyra, dvs. att distinkt form eller design känns igen. Att Windows förekommer i alla serier kan 

förmodligen bero på att det är en global produkt som bidrar till att skapa realism i en serie, 

oavsett handling, då många människor använder denna programvara på sina arbeten och i sina 

hem till vardags. 
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7 Slutsats 
 
  
I de tre serierna som studerats är de mest frekvent exponerade produktkategorierna bilar, 

drycker, mobiltelefoner och datorer. En förklaring till detta kan vara att dessa serier riktar sig 

till en och samma målgrupp. Dessutom kan dessa produkter anses som naturliga inslag i 

thrillerserier av denna typ. Den vanligaste formen av produktplacering i både svensk och 

amerikansk TV-produktion är genom att visa logotypen eller varumärket. En stor del av dessa 

exponeringar innefattar även ”användning” av rollfigurerna på något sätt.  

 
Produktplaceringens integrering i manus får en större tyngd i den amerikanska serien, där man 

även valt att lyfta fram vissa varumärkens positiva egenskaper i handlingen. Motsvarande 

integrering förekommer inte i någon av de svenska serierna. Detta kan bero på att det i högre 

grad är producentstyrt i USA och kommersiella intressen gör att en TV-serie som ”24” främst 

ses som ”underhållning som exportvara”, medan man i Sverige fortfarande till viss del 

betraktar en TV-serie eller en film som konst. 

 

I alla tre serier exponeras det mest förekommande varumärket många gånger i korta 

sekvenser. Dessa varumärken kan i de flesta fall identifieras som huvudsponsor för serien och 

det rör sig i dessa fall således om medveten produktplacering utformad för att uppnå en så hög 

minneseffekt som möjligt. 

 

På grund av bristande uppmärksamhet, selektiv förvrängning och selektiv minnesförmåga är 

det endast effektivt att produktplacera varumärken publiken har en relation till. Om det finns 

en sådan relation är produktplacering ett effektivt sätt att ge varumärket en identitet. 

 

I ”24” har den totala exponeringstiden sjunkit under den fjärde säsongen jämfört med den 

första, trots att det skett nästan en fördubbling av antalet varumärken, och detta tolkades i B-

uppsatsen som att det blivit dyrare att placera i serien samt att den vuxit i popularitet. I 

”Beck” har både den totala exponeringstiden och antalet varumärken ökat i de senare filmerna 

och detta skulle kunna bero på att serien inte har vuxit i popularitet på samma sätt, att den inte 

har har samma räckvidd, samt att det inte är lika dyrt att produktplacera i en svensk serie. 

Detta bekräftas till viss del i ”Hombres” där den totala exponeringstiden är väldigt lång i 

jämförelse med de båda andra serierna. Då bara fyra entimmesavsnitt har analyserats och den 
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totala exponeringstiden för varumärken var dryga sex minuter, kan man anta att det är relativt 

billigt att produktplacera i en ny svensk serie. Detta förmodligen på grund av att det i nya 

serier kan finnas ett större behov av ekonomiskt tillskott i form av produktplacering och att 

man därför är villig att erbjuda relativt lång ”exponeringstid” för pengarna. Att exponera sitt 

varumärke i en helt ny serie torde vara förknippat med viss osäkerhet för ett företag, då man 

inte vet hur serien kommer att tas emot av TV-publiken. 

 

Genom att ”24” och ”Beck” har sänts under ett antal år och på så sätt uppnått viss popularitet 

kan det förutsättas att det finns konsumenter som skapat parasociala relationer till 

rollfigurerna i dessa serier. Detta torde betyda att en produktplacering i en serie som sänts 

under en tidsperiod är mer ”värdefull” jämfört med en exponering i en helt ny serie, då 

publiken i en serie de ”följer” identifierar sig med rollfigurerna eller deras livsstil och på så 

sätt lättare kan ta till sig ett integrerat reklambudskap. 

 

En slutsats för de svenska serierna kan även vara att förutom seriens popularitet, så spelar 

också den allmänna användningen och acceptansen av produktplacering in. I Sverige kan det 

vara så att det egentligen inte handlade om faktisk produktplacering i de första Beckfilmerna 

1997 utan det är först på senare tid som fenomenet blivit mer uppmärksammat inom 

branschen. Det är därför svårt att uttala sig om hur serien ”Hombres” skulle kunna se ut ur ett 

produktplaceringsperspektiv om några år. 
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8 Slutdiskussion 
 

Kan det vara så att utvecklingen i Sverige rör sig mot den amerikanska modellen, dvs. att 

regissören inte har så pass mycket frihet som han tror sig ha. Informanten berättade att han 

gjort en scen enbart i reklamsyfte, som dessutom blivit dålig, och även om den blev bortklippt 

till slut så valde han ändå att göra den. 

 

En av slutsatserna var att för att produktplacering ska ses som effektivt måste publiken ha en 

viss relation till varumärket, men låt oss ponera att reklamens tid är över. Kan en introduktion 

av ett nytt varumärke ske genom produktplacering? Som tidigare nämnts i uppsatsen förväntar 

sig inte en publik exponering av produktrelaterade budskap när de ser på film men vad händer 

när produktplacering blivit allmänt accepterad och fullt medveten. Kommer publiken att se 

produktplaceringen som självklar och dess speciella egenskaper att försvinna? I det nya EU-

direktivet blir det snart ”lagligt” med produktplacering, förutsatt att det i början av sändningen 

tydligt framgår att det är frågan om produktplacering, något som torde leda till att 

placeringens överraskningseffekt avtar väsentligt. Om en konsument blir informerad om 

avsikten i ett hybridmeddelande, dvs. produktplacering, påverkar den kunskapen då sättet att 

bearbeta detta meddelande?  

 

En annan intressant aspekt är att vi under denna uppsats argumenterat fram att ett varumärke 

kan ”lyftas” av seriens handling. Ju mer integrerat ett varumärke är, desto mer effektivt kan 

kännedomen om varumärket ökas, med andra ord kan en handling/serie ”lyfta” ett varumärke. 

Sett från det andra hållet är frågan vad kan ett varumärke göra för en serie? Kan det för en 

serie vara förödande att ha med ”fel” varumärke. Hur viktigt är det för en populär series 

publik att ”rätt” varumärken återfinns i den? Vad händer om ett företag som produktplacerat i 

en populär serie orsakar någon typ av skandal, påverkar det seriens popularitet på något sätt? 

 

Eftersom produktplacering oftast handlar om att ett företag betalar för att få sin produkt 

exponerad vid ett eller flera tillfällen kan det dras till sin spets. Hur mycket skulle det kosta 

för ett företag att ”smutskasta” sina konkurrenter? På samma sätt som att man kan betala för 

att få sitt varumärke exponerat i ett positivt sammanhang skulle kanske även ett företag också 

kunna betala för att få sina konkurrenters produkter exponerade i ett ”lagom” negativt 

sammanhang, utan att överträda lagen? 

 



 55

En annan aspekt som borde vara intressant att studera är var det är, rent tidsmässigt, mest 

effektivt att produktplacera under en serie. Är det mer effektivt att produktplacera under de 

första och sista avsnitten i en säsong eller når man störst effekt om produktplaceringen sker 

under de första tio minuterna, eller de sista under ett avsnitt. När är en tittare som mest 

mottaglig och fokuserad under ett avsnitt eller en säsong? I denna studie kunde man se att 

både Dell och Apple använde sig av stora exponeringar under det första avsnittet i den första 

säsongen av ”24”, var det en tillfällighet eller kan det vara så att de själva tror att det ger en 

bättre utdelning? 

 

Vidare forskning bör framförallt fokusera på effektiviteten av produktplacering, samt utveckla 

bättre metoder att mäta detta. Det vore även intressant att analysera olika genrer av TV-serier 

och filmer för att se om produktplacering är vanligare i någon speciell typ av genre. Att 

produktplacering är en hel vetenskap är hursomhelst något man inte kan blunda för. 
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(2006-12-10) 
 
http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l24101a.htm (2006-12-10) 
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Bilaga 1 

 
Kodschema 

 

1=nämns och syns, 2=nämns men syns inte. 3=logotyp eller produkt syns, 4=känns igen p.g.a. 
design 
 
Antal     Sekunder                     Kategori             Varumärke 
  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11- 
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Bilaga 2 
 
Intervjumall 

 
• Vad anser du rent allmänt om produktplacering i TV och film? 
 
• Har du använt dig av medveten produktplacering? 
 
• Hur vanligt är det att företag hör av sig och vill synas i en produktion, och 

isåfall vilken typ av företag brukar vara intresserade? 
 
• Är det ibland nödvändigt, (i Sverige – finansiering)? 

 
• Vad är åsikterna i branschen? 

 
• Vad är tendensen i branschen, ökar el minskar? 

 
• Vilka är, anser du, de största skillnaderna mellan amerikansk och svensk TV-

produktion? 
 

• Hur tänker du rörande realism vs konstnärligt? 
 

• Hombres, väljer man att inte visa vissa varumärken medvetet? De övriga 
varumärkena som syns, är det medvetet? 

 
• Lagar och bestämmelser? 

 
 

• Rollen som regissör kontra producenten? Friktion? 
 

 
Tack! 

 


