
Mälardalens Högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi (FÖA 300) 

2011-06-10 

 
 

 

 

 

 

PRODUKTPLACERING I TV 
 

- En studie om skillnaden mellan teori och praktik 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

   

                                                                     Jenny Holmroos 861226 

                                                                       Madelen Pedersen 870106 

       Camilla Pettersson 870903 

 

                                                                          Handledare: Peter Selegård 

               Examinator: Cecilia Thilenius Lindh 

  



1 

 

Sammanfattning 
 

Titel Produktplacering i TV  

– En studie om skillnaden mellan teori och praktik 

 

Seminariedatum  10 juni 2011 

 

Kurs  Kandidatuppsats i företagsekonomi, FÖA 300 

 

Författare  Jenny Holmroos 861226 

Madelen Pedersen 870106 

Camilla Pettersson 870903 

  

Handledare  Peter Selegård 

 

Nyckelord  Produktplacering, marknadsföring, varumärke 

 

Syfte  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur företag använder sig av 

produktplacering i sin marknadsföringsstrategi. Uppsatsen har 

visat hur företagens egna teorier angående produktplacering skiljer 

sig från de vetenskapliga teorier som finns inom ämnet. 

 

Metod  Metoden är en kvalitativ intervjustudie, där två intervjuer med 

olika företag från olika branscher utfördes. Den ena intervjun 

utfördes i samarbete med Toyota på plats vid deras huvudkontor i 

Stockholm. Det andra företaget verkar inom byggbranschen och 

besvarade sina frågor via mail.  

 

Resultat Resultatet visade att produktplacering är ett bra alternativ till 

traditionell marknadsföring. Tanken med produktplacering är att 

konsumenten ska känna igen sig själv och kunna sätta sig in i ett 

sammanhang. Utöver det känns det mer naturligt att se produkten i 

ett sammanhang och det blir då en automatisk association från 

tittarens sida. Många olika faktorer påverkar placeringen och det är 

viktigt att den blir rätt för att inte verka störande eller på något 

annat sätt dålig. Respondenternas svar stämmer över lag överens 

med teorierna kring produktplacering men det finns vissa 

skillnader. 
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Abstract 
 

Title  Product placement on TV  

- A study about the different between theory and practice 

 

Seminar date  10
th

 of June, 2011 

 

Course  Bachelor thesis in Business Administration, FÖA 300 

 

Writers   Jenny Holmroos, 861226 

Madelen Pedersen, 870106 

Camilla Pettersson, 870903 

 

Tutor  Peter Selegård 

 

Key words  Product placement, marketing, brand 

 

Purpose  The purpose of this paper was to examine how companies use 

product placement in their marketing strategy. The paper show 

whether the companies' own theories regarding product placement 

are different from the scientific theories that are within the subject. 

 

Method The method was a qualitative interview, in which two interviews 

with different companies from different industries was carried out. 
One interview was conducted in cooperation with Toyota at their 

headquarters in Stockholm. The other company is operating in the 

construction industry and they answered their questions by email. 

 

Result The result showed that product placement is a good alternative to 

traditional marketing. The idea of product placement is that the 

consumer will recognize themselves in a movie or TV show and be 

able to put themselves in the context. In addition to this product 

placement is a more natural way to market since it is easy for the 

viewer to associate with the character. Many different factors 

influence the placement and it is important to make the placement 

in the right way so that it doesn’t disturb the scene. The 

respondents' responses have generally agreed with the theories of 

product placement, but there are some differences. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet presenteras studiens ämne, en bakgrund av produktplacering, en 

problemdiskussion samt en redovisning av syftet med studien. 

1.1 Bakgrund 

Produktplacering innebär att ett visst företag betalar för att visa sina produkter och/eller 

varumärke i en tv-serie eller film
1
. Den första produktplaceringen ska ha skett redan i slutet av 

1800-talet men det var först kring 1980 som det började ta form på allvar. Under 1980-talet 

gjordes bland annat produktplacering med alkohol och cigaretter.
2
 Idag är det helt förbjudet 

att produktplacera alkohol och cigaretter i svensk tv. Produktplacering har funnits under en 

längre tid men har nu blivit vanligt i både filmer och tv-serier.
3
 

 

Varumärken syns och visas nästan överallt. De finns på skyltar, kläder, i reklampauser på 

bussar etc. Att varumärken placerades i underhållande media såsom film ansågs ursprungligen 

som rekvisita och var informellt inhandlade. Ofta rörde det sig om donationer. Idag betalar 

företag stora summor för att få synas i en film eller tv-serie. Företag vill inte bara att deras 

varumärke ska exponeras utan även att konsumenten ska skapa en känsla för deras varumärke, 

känslan gör att konsumenter är mer ovilliga till att byta varumärke.
4
 

 

Från början var inte syftet med produktplaceringen att använda produkten som reklam men 

med tiden insåg företagen att deras märke med hjälp av produktplacering kunde kopplas ihop 

med en kändis och därmed bli en ”statussymbol”. Produktplacering är alltså inte ett nytt 

marknadsföringskoncept men har blivit allt mer populärt.
5
 Anledningen till ökade 

produktplaceringar är att allt färre personer sätter sig och tittar på reklampauserna utan tar 

tillfället att gå iväg och göra andra saker. Det leder till att företagen inte når ut till mängden 

tittare som är önskad.
6
 

 

I och med de teknologiska framstegen de senaste åren såsom DVD, hemmabio, och 

inspelningsbara tv-boxar har företag sett nya möjligheter med att exponera sitt varumärke. Att 

ha sitt varumärke integrerat i en populär tv-serie bidrar sannolikt med mer uppmärksamhet 

eller exponering än att ha varumärket i reklampausen.
7
 Forskning har påvisat att 

produktplacering är ett effektivt marknadsföringsverktyg vilket har förmågan att öka 

konsumenternas kännedom om ett varumärke. Genom att på ett smart sätt väva in produkten i 

handlingen hoppas marknadsförare att publiken ska koppla produkten till handlingen eller 

skådespelaren.
8
 Produktplacering sker genom en lång och välarbetad process. Var produkten 

eller varumärket ska placeras samt om den ska nämnas i en konversation är exempel på saker 

som producent och företag behöver ta ställning till. Det är av stor vikt för både företag och 

filmproducenten att produkten eller varumärket passar in i sammanhanget.
9
 

                                                 
1
 Karrh, Brand placement: A Review. Journal of Current Issues and Research in Advertising, s. 1 

2
 Newell et.al, The hidden history of product placement, s. 2 

3
 Radio- och TV-lag SFS: 2010:1635 Kap 6 §2 

4 Nelson et.al, Adolescent brand consciousness and product placements: awareness, liking and perceived effects 

on self and others, s. 516 
5
 Beng Soo Ong, A Comparison of Product Placements in Movies and Television Programs, s. 1 

6
 Intervju Bengt Dalström (2011-04-06) 

7
 Beng Soo Ong, s. 3 

8
 Van der Waldt, Does branded product placement in film enhance realism and product recognition by 

consumers? s. 1 
9
 http://www.ungkonsument.se/Reklam---ny/Produktplaceringar-i-film---hjalper-eller-stjalper/  
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1.2 Problembakgrund 

Idag är det allt vanligare att varumärken visas och finns med i svenska filmer och tv-serier. 

Produktplacering är en marknadsföringskanal som används flitigt. Kanalerna ska väljas utefter 

deras effektivitet, möjlighet att kontrolleras samt hur väl kanalen kan anpassas.
10

  

 

Målet som marknadsförare hoppas uppnå genom produktplacering i tv är att skapa en 

varumärkesidentitet
11

. Hur lyckad produktplaceringen är från företagets sida beror på ett antal 

olika faktorer. Dessa är bland annat hur länge produkten visas i tv, på vilket sätt produkten är 

invävd i handlingen och vilken publik som placeringen ska nå ut till
12

. Det räcker därmed inte 

att enbart ha med produkten eller varumärket i tv-rutan. Det ska göras på rätt sätt för att gynna 

företaget så mycket som möjligt. Om produkten inte passar in bra i handlingen eller om den 

upplevs ta för mycket plats av tittaren finns risken att publiken stör sig på de produkter de ser. 

Det leder till att företagen inte får ut vad de vill av sin medverkan i tv-rutan
13

. Därför visar 

den här studien hur två olika företag arbetar för att på bästa sätt, samt efter företagens egna 

förutsättningar, kunna integrera produkt och varumärke i en produktion.   

 

Produktplaceringen är beroende av hur framgångsrikt programmets innehåll är. Produkter som 

placerats i program där mängden information är stor har lett till att publiken har lagt märke till 

produkterna eller varumärkena mer än i program som inte har lika stor informationsmängd. 

Placeringen måste passa in hos publikens behov av information.
14

  

 

I dag är underhållning via media en stor del av många människors liv och produktplacering 

har även kommit att spela en stor roll för många företags verksamhet. Strategin för integrerad 

marknadskommunikation har skapat en medvetenhet om hur olika former av information till 

allmänheten kan används för att komplettera varandra. Resultatet av utvecklingen inom 

reklambranschen är att produktplacering har blivit en del av marknadsföringsstrategin för 

många företag. Det för att ge kännedom om varumärket och bidra till positiva associationer. 

Kombinationen med intresset att nå fram till de ”svårflörtade” och att fånga konsumenterna i 

ett särskilt tillstånd har gjort att produktplaceringen blivit allt mer populärt som 

marknadsföring.
15

 

1.3 Problemdiskussion 

Att företag vill väcka uppmärksamhet till sitt varumärke är inget nytt. Däremot ger 

produktplacering i tv företag möjligheten att få sitt varumärke förknippat med en viss person 

eller en viss handling. Görs det på rätt sätt kan produktplaceringen bidra till en mer positiv 

bild av varumärket. Dock finns risk att produktplaceringen på ett mindre bra sätt integreras i 

filmen eller tv-serien och då bidrar till att publiken stör sig på varumärket. Det kan i sin tur ge 

konsumenterna en sämre bild av varumärket.
16

 Den här studien visar hur företag resonerar då 

de väljer att produktplacera och vilken betydelse det har för företagen om produkten visas i en 

bra eller dålig produktion. Frågan om integrationen av produkten eller filmens framgång är 

viktigast för en lyckad produktplacering lyfts fram i studien. 

 

                                                 
10

 Kotler, Marketing Management, s. 550-551 
11

 Van der Waldt, s. 2 
12

 Williams et.al, Product placement effectiveness: revisited and renewed. s. 10 
13

 Intervju Bengt Dalström (2011-04-06) 
14

 Williams et.al, s. 10 
15

 Wenner, On the Ethics of Product Placement in Media Entertainment, s. 105 
16

 Intervju med Bengt Dahlström (2011-04-06) 
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Idag finns det få böcker skriva om produktplacering trots att många företag använder sig av 

det som en del i sin marknadsföring. 

 

Studien visar hur två företag använder sig av produktplacering i svenska filmer och tv-serier, 

vad syftet samt tillvägagångssättet med produktplaceringen är och om det skiljer sig mellan 

olika branscher.  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag använder sig av produktplacering i sin 

marknadsföringsstrategi. I och med det beskrivs om företagens egna erfarenheter angående 

produktplacering skiljer sig från de vetenskapliga teorier som finns inom ämnet. 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till två företag som använder sig av produktplacering i svensk tv.  

1.6 Intressenter 

Studien riktar sig till marknadsförare som är intresserade av att produktplacera i svensk tv. 

Den ska bidra med en inblick i hur två andra företag använder sig av produktplacering i sin 

marknadsföringsstrategi.  
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2. Metod 

Metodkapitlet ger en beskrivning av tillvägagångssättet som använts för att få fram det data 

som är relevant för uppsatsen samt vilken metod som använts. 

2.1 Metodval 

Vi har utfört en studie där syftet har varit att beskriva hur företag använder sig av 

produktplacering i sin marknadsföring. Då det primära målet med intervjuerna vi utförde var 

att få så uttömmande svar som möjligt från våra respondenter utgick vi från ett antal 

basfrågor.(se Bilaga1) Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i denna studie då vi 

genomförde djupintervjuer med två respondenter från två olika företag. Anledningen till att vi 

valde att genomföra djupintervjuer var för att respondenterna då fick möjligheten att fundera 

kring och analysera företagens syn och användning av produktplacering. Intervjuerna skulle 

ge oss en inblick i hur teori och praktik skiljer sig i verkligheten. Därför ville vi intervjua 

personer som verkligen var involverade i processen från val av produktion till hur varumärket 

marknadsförs i programmet/filmen. Syftet besvarades genom respondenternas intervjusvar. 

Svaren presenteras i empirin. 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 

Studien var en kvalitativ intervjustudie, vilket innebar att en metod där tyngden läggs på ord 

och inte siffror vid insamling och analys av data har används.
17

 Insamlingen av primärdata har 

genomförts genom kvalitativa intervjuer med två representanter som båda arbetar aktivt med 

produktplacering i respektive företag. Vi har sedan analyserat och bearbetat den data vi fått 

från intervjuerna för att få med de svar vi anser viktigast för att besvara uppsatsens syfte. 

 

Den första intervjun ägde rum den 6:e april kl. 10.00 med Bengt Dalström från Toyota. Vi 

mötte Dalström på hans kontor i Stockholm och spelade in hela intervjun. Vi, alla tre 

författare, deltog på intervjun och lyssnade och ställde följdfrågor. Totalt tog intervjun 50 

min. De svar vi fick sammanställdes senare genom att vi lyssnade av bandet fråga för fråga 

och skrev ner de svar Dalström gav oss. Vi skrev upp allt som togs upp under de 50 min vi 

intervjuade Dalström och valde sedan ut de delar av svaren som var betydande för att besvara 

uppsatsens syfte. 

 

Den andra intervjun skedde via email. Vi skickade ut frågorna den 5:e maj och fick sedan svar 

av representanten från Företag 2 den 13:e maj. Det data vi fick via email sammanställde vi 

och valde ut de delar av svaren som var väsentliga för uppsatsen.  

2.2.2 Sekundärdata 

De sekundära källorna är de källor vi använt i den teoretiska delen och som kommer vara den 

vetenskapliga delen i den här uppsatsen. Syftet med de sekundära källorna är att ge en 

vetenskaplig grund samt en djupare förståelse till ämnet. De sekundära källorna valdes genom 

sökningar i de olika databaserna DiVA och Google Scholar på internet. De sökord som 

användes under sökningarna var ”produktplacering”, ”produktplacering i Tv”, ”product 

placement” och ”product placement in television”. Genom sökningar upptäckte vi att det 

fanns ett par forskare som nämnts kontinuerligt, Balasubramaniann och Karrh. Vi insåg, på 

                                                 
17

 Bryman, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.591 
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grund av antalet artiklar dessa forskare gett ut, att de två har varit i framkant gällande 

forskning inom produktplacering vilket innebar god tillförlitlighet hos de sekundära källorna. 

För att beskriva teorierna i studien har vi använt oss av boken, Marketing Management av 

Philip Kotler. Anledningen till att vi valde den boken är för att den på ett tydligt och bra sätt 

tar upp grunderna i marknadsföring. Hans sammanställda marknadsförringsböcker används 

flitigt runt om i världen. Med detta i bakgrunden till vårt val av bok anser vi att vi fått den 

kvaliteten och mängden på information vi eftersträvat för att kunna besvara vårt syfte. I 

dagsläget finns det ännu inte böcker skrivna om enbart produktplacering.   

2.3 Urval av respondenter 

Till de primära källorna valde vi att göra djupintervjuer. Anledningen till det var att vi ville ha 

så mycket som möjligt av respondenternas egna tankar och idéer. Hade enkäter utformats och 

skickat ut till företag hade vi med största sannolikhet inte fått samma svar men främst inte 

samma utförliga svar som vi nu fick. Vi valde dessutom att göra djupintervjuer för att få mer 

praktisk kunskap inom produktplacering, vilket blir svårare att få fram av att läsa artiklar.  

 

Det urval av respondenter vi valde att intervjua gjordes utifrån aktuella produktplaceringar i 

svensk media. Produktplacering i svensk tv har uppmärksammats mycket på sista tiden då det 

fått allt mer plats. Arbetet inleddes med att söka efter lämpliga företag som har använt sig av 

produktplacering i svensk tv under det senaste halvåret.  Vi fann en artikel
18

 som tidningen 

Expressen hade publicerat om vilka företag som produktplacerade i den svenska populära 

komediserien ”Solsidan”. Utifrån artikeln valde vi att kontakta Toyota/Lexus som har varit ett 

av de företag som har använt sig av produktplacering mest i ”Solsidan” och fick tid för en 

personlig intervju.  

 

Vår andra intervju var inte lika enkel att få till då många marknadschefer har ett hektiskt 

schema och inte hade tid för några intervjuer. Vi fick trots det en intervju med ett företag som 

har använt sig av produktplacering i Svensk tv under det senaste halvåret men som vill vara 

anonym i vår uppsats. Intervjun gjordes via email. Detta företag är i en helt annan bransch och 

är dessutom relativt nya med användandet av produktplacering jämfört med Toyota. Det har 

bidragit till att vi fått skilda svar från våra respondenter. Något som vi anser är positivt då vi 

får en bredare syn på ämnet.  

 

Anledningen till att vi valde att endast ha två företag som respondenter var att det skulle bli en 

bra kvalité i de svar som skulle sammanställas. Det har dessutom varit mycket svårt att få till 

intervjuer med lämpliga representanter i företagen. 

 

2.3.1 Presentation av Bengt Dalström Toyota/Lexus 
Dalström arbetar som General Manager/External Affairs och håller även på med politisk 

lobbying, främst inom miljö. Han är ansvarig inom PR och produktplacering på grund av hans 

goda kontakter inom filmbranschen, något som Dalström anser är en förutsättning för bra 

produktplaceringar. 

2.3.2 Presentation av Marknadschef, Företag 2 

Personen vi intervjuat arbetar som marknadschef på ett byggvaruhus som säljer det mesta till 

hemmet. Han/hon har arbetat som marknadschef i sex månader och arbetade innan det med 

inköp på samma företag. Företaget är väl etablerat i många länder och de har på sista tiden 

                                                 
18

 http://www.expressen.se/noje/1.2319776/produktplaceringen-i-solsidan-en-riktig-guldgruva 
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använt sig av produktplacering i en svensk tv-serie. Marknadschefen arbetar med all form av 

marknadsföring i företaget. 

2.4 Metodanalys 

Den information som framkom av de båda intervjuerna sammanställde vi därefter i en tabell 

för att på ett tydligt sätt se vilka likheter och olikheter som fanns mellan de två företagen. 

Dessutom utformade vi en kolumn i tabellen för det teoretiska avsnittet, för att på ett tydligt 

sätt kunna jämföra företagens syn på produktplacering med den teoretiska referensramen som 

presenterats.  

2.5 Studiens trovärdighet  

Studien bygger på de intervjuer som genomförts och det är därför relevant att diskutera 

respondenternas trovärdighet och kunskaper.  

 

Dalström intervjuades först och han arbetar dagligen med produktplaceringar på Toyota. Han 

anser själv att han är engagerad i hela produktionen, från manus till färdig film. Dalström gav 

oss utförliga svar och beskrev tydligt sin egen åsikt och sina egna erfarenheter gällande 

produktplacering.  

 

Den andra intervjun skedde via email då marknadschefen vi bestämt träff med fått förhinder 

och inte fann något ytterligare tillfälle att träffa oss. De svar vi fått från företag 2 är inte lika 

utförliga som Dalströms men kommer bidra med en tydlig bild av hur de ställer sig gällande 

produktplacering.  

2.5.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir detsamma om den 

skulle genomföras på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga och tillfälliga betingelser.
19

 

Vi utförde intervjuer med två relativt skilda företag och hur utförliga svaren från 

respondenterna var skilde sig mycket åt. En av intervjuerna ägde rum via ett personligt möte 

medan den andra intervjun skedde via email. Det bidrog till att intervjun som utfördes via 

personligt möte blev djupare och svaren blev mer utvecklade. De svar vi fick via 

mailkontakten var bra men inte lika djupa som den andra intervjun. Eftersom vi valde att 

endast intervjua två företag så fanns möjligheten att resultatet skulle sett annorlunda ut om två 

andra företag hade intervjuats. Dock anser vi att det finns en kunskapsmättnad då företagen 

som intervjuats skiljer sig från varandra. Toyota som är väletablerat inom produktplacering 

och Företag 2 som har mindre erfarenhet. Det har gett oss en bred syn på produktplacering då 

det används på olika sätt.  

 

Validitet går ut på en bedömning av utifall de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller inte.
20

 Det rör dessutom frågan angående huruvida en eller flera indikatorer 

som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet.
21

 

Intervjufrågorna utformade vi genom att frågorna vi ställde skulle täckte upp det mesta inom 

produktplacering och ge svar på vårt syfte med studien. En del av frågorna var breda för att ge 

respondenterna möjligheten att utveckla svaren till det de ansåg vara viktigt med 

produktplacering. Vi anser att de djupintervjuer vi genomförts svarar på det syftet med 

studien. 

                                                 
19

 Bryman, s. 48 
20

 Ibid s. 48 
21

 Ibid s. 94 
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2.6 Metodkritik 

Vi är medvetna om att två företag kan anses vara för lite för att få en verklig bild av hur 

företag i allmänhet arbetar med produktplacering. Från början var vår tanke med uppsatsen att 

vi skulle ha tre respondenter att intervjua, men vi märkte tidigt att många var upptagna och 

inte hade tid med intervjuer. Vi fick snabbt svar från Toyota då vi tog kontakt med de och det 

bokades tidigt en intervju.  Det blev stora problem med att hitta ytterligare två respondenter 

och vi hade lagt ner mycket tid på att kontakta potentiella respondenter. Vi bestämde oss då 

för att det skulle räcka med två respondenter. Slutligen fick vi kontakt med en till 

marknadschef att intervjua. Tyvärr var hans tid bristfällig och vi blev tvungna att utföra 

intervjun via email. Vi är medvetna om att svaren från Företag 2 inte är lika utförliga som de 

svar Dalström på Toyota gav. Dock anser vi att de är tillräckligt utförliga för att ge en klar 

bild av deras syn på produktplacering. I och med att intervjun med företag 2 inte utfördes 

personligen gick det inte att se representantens kroppsspråk, vi anser dock att kroppsspråket i 

detta fall inte hade gett någon ytterligare information än de svar vi fick. 
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3. Teori 

I det här kapitlet beskrivs det teoretiska underlaget som ligger till grund för studien. Följande 

avsnitt ska i analysen jämföras med empirin. 

3.1 Kommunikationsprocessen 

Marknadsföring innebär mer än att tillverka en bra produkt med ett attraktivt pris och göra 

den tillgänglig. För de flesta företag är frågan inte om de ska kommunicera utan snarare vad 

de ska säga, till vem de ska säga det och hur ofta. 
22

 

 

För att kommunicera effektivt behöver företagen förstå de fundamentala elementen i 

kommunikationsprocessen. Kommunikation ses idag som en interaktiv dialog mellan företag 

och dess konsumenter. Varje kontakt konsumenten har med ett varumärke levererar en 

uppfattning som kan stärka eller försvaga konsumentens syn på företaget. Hela 

marknadsföringsmixen måste vara integrerad för att leverera ett konstant meddelande och en 

strategisk positionering.
23

 

 

För att kunna uppnå målet med interaktionen måste företagen se över alla potentiella 

interaktioner som sker mellan företaget och de konsumenter som ska beröras av reklamen. 

Marknadsförare måste utifrån de förutsättningarna se över vilka upplevelser och uppfattningar 

som har störst inflytande vid varje steg i köpprocessen. Förståelsen av att alla konsumenter är 

olika och berörs på olika sätt kommer leda till att marknadsförare på ett bättre sätt kan fördela 

sina resurser mellan de olika sätten att kommunicera ut till konsumenterna.
24

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kommunicera effektivt behöver företagen förstå de fundamentala elementen som ligger 

bakom effektiv kommunikation. I figur 1 visas elementen i kommunikationsprocessen som 

dels består av en sändare och en mottagare. Dessutom finns två viktiga 

kommunikationsverktyg med, meddelande och media. 
25

 Mellan dessa element finns fyra 

viktiga kommunikationsfunktioner representerade, dessa är kodning, avkodning, respons samt 

brus. Modellen understryker kärnfunktionerna i en effektiv kommunikation. Sändaren måste 

känna till vad mottagaren vill ha och vilken respons de vill få. Företagen kodar sitt 

                                                 
22

 Kotler, s. 550 
23

 Ibid s. 550 
24

 Ibid s. 550 
25

 Ibid s. 550 

Figur 1, Element i kommunikationsprocessen. [Egen bearbetning] 

Kotler, Marketing Management s.551 
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meddelande på ett sätt som gör att företagen själva förstår hur konsumenten oftast avkodar det 

meddelande som har sänts. Sändaren bör skicka informationen genom en effektiv media för 

att det ska nå konsumenterna. För att meddelandet ska bli effektivt måste sändarens 

kodningsprocess matcha mottagarens avkodningsprocess.
26

  

3.2 Produktplacering – kommunikation av ett varumärke/produkt 

Medievanorna hos konsumenterna har under de senaste 20 åren genomgått förändringar 

gällande sitt tv-tittande. Den teknologiska framgången har lett till att publiken idag inte 

behöver se de traditionella reklampauserna, som är viktiga för finansieringen av filmer och tv 

serier. Utvecklingen har motiverat marknadsförare att använda andra metoder för att nå ut till 

konsumenterna. Produktplacering kallas även ”dold reklam” av konsumenterna.
27

 

 

Företagen kan kringgå den negativa effekten av traditionell tv-reklam med hjälp av 

produktplacering. De kan ändå få effekten att varumärkesidentiteten ökar. Filmen ET handlar 

om en utomjording som var vilse på jorden och filmen har varit en bidragande faktor till att 

produktplaceringen drog i gång på allvar under 80-talet. ET följer ett släp med Hershey's 

Reese's Pieces till sitt nya hem. Filmen var en enorm succé och bidrog till den ökade 

försäljningen av Hershey's Reese's Pieces markant.
28

   

 

En av anledningarna till att företag använder sig av produktplacering är för att konsumenterna 

ska känna igen sig själva och därmed känna ett behov av att äga produkten. Med hjälp av 

produktplacering kan företagen själva välja hur de vill framstå. Beroende på vilket 

sammanhang och vilka personer de använder sig av i produktplaceringen framstår företagen 

på olika sätt. Undersökningar visar att de som ser på en positiv och glad film påverkas på ett 

bättre sätt till produkten än vad de som ser en dålig eller tråkigt film gör. Anledningen till det 

är att konsumenten refererar till den känslan som upplevs och skapar därför en viss attityd till 

produkten. Attityden som konsumenten erhåller är sedan avgörande för om det blir ett positivt 

eller negativt intryck av produkten.
29

 Processen som sker för att konsumenterna ska hitta 

attityden till varumärket är lång men kan generera så mycket mer för företagen än bara ökad 

inkomst.  

 

Genom att produktplacera i en film kan det påverka företaget på ett negativt sätt genom att 

produkten framstår som dålig eller associeras med den dåliga filmen och blir därmed en dålig 

produkt. Däremot kan det bli stora fördelar om produkten associeras med något positivt. Som 

konsument av den produktplacerade varan kan du även känna exempelvis en form av lyx eller 

att du är en förebild. Känslorna kan vara många och målet för företagen är att de ska vara så 

bra som möjligt så att konsumenten fortsätter sina köp av den specifika varan. Inför en önskad 

produktplacering skickas manus ut till önskat företag. Företagen läser därefter genom manuset 

och tar ett beslut om det är rätt för deras företag eller inte. Det händer att företagen gör fel val 

och konsekvenserna kan då bli stora och varumärket kan uppfattas på ett negativt sätt.
30

 

 

Produktplacering i tv-serier kan ha större fördelar än placeringar i filmer på grund av antalet 

tittare. När det gäller filmer så krävs det att beslutet att produktplacera görs baserat på manus 

och rollbesättning. Även om en film visas på tv:n så finns inte möjligheten att sätt in ett 

                                                 
26

 Kotler, s. 551 
27

 Nelson et.al, s. 515 
28

Newell et.al, s. 1 
29

  Balasubramaniann et.al, Audience response to product placements: An interactive framework and future 

research agenda, s. 10 
30

 Intervju med Bengt Dalström (2011-04-06) 
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varumärke i den efter att filmen producerats. I en populär tv-serie går det däremot att 

produktplacera i kommande avsnitt när seriens popularitet har ökat. En tv-serie får ofta en 

lojal publik där det finns möjlighet att skapa en serie där produktplaceringen passar seriens 

karaktär och handling.
31

 

3.2.1 Fördelar med produktplacering 

Produktplacering som ett marknadsföringsverktyg har många fördelar på grund av sin 

fängslande publik, det sociala sammanhanget och att publiken slipper se en massa andra 

annonser samtidigt.
32

 

 

Fördelar med produktplacering i tv är bland annat räckvidden, möjligheterna för 

informationen att visas och att det är kostnadseffektivt. Med hjälp av produktplacering i tv når 

företagen ut till en mängd potentiella konsumenter och det finns stora möjligheter för 

företagen att få fram informationen på olika sätt. Eftersom det når många konsumenter blir det 

samtidigt kostnadseffektivt för företaget.
33

 

 

Även filmproducenterna gynnas av att visa varumärken i sin film eller tv-serie. 

Filmproducenterna menar att användandet av varumärken i en film ökar den realistiska 

känslan på grund av att det ger en naturlig och ”vardaglig” känsla i filmen. 

Produktplaceringen stärker alltså filmens koppling till det verkliga livet. Användandet av 

produkter som konsumenterna redan känner till ökar filmen trovärdighet och gör att publiken 

kan identifiera sig mer med den.
34

 

 

Många är skeptiska till traditionell reklam på grund av att alla vet om att företagen betalat för 

att synas i reklamen. Däremot är det fortfarande så att många inte tänker så när det gäller 

produkter som visas i filmer eller tv-serier.
35

 

3.2.2 Nackdelar med produktplacering 

En risk då det gäller produktplacering är att den blir för lång eller för informativ. En 

misslyckad produktplacering kan leda till att tittaren blir irriterad och därmed får inte 

produkten den positiva responsen som är önskad. Oftast handlar det inte om att produkten i 

sig är dålig utan det är själva placeringen eller integrationen av produkten i produktionen som 

är misslyckad.
36

 

 

Exempel på det syns i den svenska komedifilmen Göta Kanal 2 från 2006 där bland annat 

varumärket Findus flitigt exponeras. Janne ”Loffe” Karlsson äter en mängd färdigrätter från 

företaget. Varumärket visas vid en rad olika tillfällen vilket gör att det är uppenbart för tittare 

att det handlar om produktplacering och inte är en naturlig del i filmen.
37

 Visningarna sker 

inte bara med hjälp av maten utan även en ”findusboj” seglas förbi och varumärkesnamnet 

nämns vid flera tillfällen. Filmproducenten för Göta Kanal menar att de är medvetna i 

                                                 
31

 Beng, s. 149-150 
32

 Brennan et.al Product Placements in Movies: An Australian Consumer Perspective on their Ethicality and 

Acceptability, s. 1 
33

 http://home.swipnet.se/~w-68016/smygreklam/fakta_skelatt.html 
34

 Van der Waldt, s. 20 
35

 Ibid s. 20 
36

 Balasubramaniann et.al, s 13. 
37

 http://karolinalassbo.blogspot.com/2007/01/sm-i-produktplacering.html 
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överexponeringen och att tittaren fullständigt struntar i att varumärket exponeras så pass 

många gånger.
38

   

 

Findus nöjde sig inte med att överexponera varumärket i filmen utan gjorde även ett så kallat 

”kanalmål”. Målet är inte bara döpt för att förknippas med filmen och dess produktplacering 

utan är även ren reklam för filmen. Kartongen talar klart och tydligt om filmens namn i 

samma typsnitt som filmfodralet och även visar en bild på en båt och vatten.
39

 Vilket även 

framsidan av fodralet till filmen gör.
40

 

 

En annan välkänd och misslyckad produktplacering är i den svenska action filmen Hamilton 

där ett Statoilkort ständigt exponeras. Kortet använd inte endast på Statoil eller att betala med 

utan används även som bland annat skruvmejsel.
41

 Inte nog med att det överexponeras så 

används det i orealistiska sammanhang och man zoomar in vid flera och opassande tillfällen
42

. 

 

En annan stor nackdel med att produktplacera är att företaget som valt att visa sin produkt 

aldrig kan vara säker på att det blir en bra produktplacering och därmed ge ett bra resultat. Det 

kan även vid en dålig produktplacering innebära att det redan betalande företaget får sin 

produkt bortklippt.  Det är en risk företaget måste ta när dem fattar beslutet.
43

 

3.3 Strategier för produktplacering 

Det finns tre primära strategier för produktplacering, de är som följer. 

3.3.1 Underförstådd produktplaceringsstrategi 

Varumärket, logotypen, företaget eller produkten presenteras passivt i programmet. Det syns 

tydligt men uttrycks eller används inte formellt. Den här sortens produktplacering är en del av 

bakgrunden utan att några klara fördelar av produkten demonstreras. Exempel på när en 

produkt är underförstådd i produktionen är när skådespelaren använder kläder med sponsorns 

namn eller att en scen spelas in framför en viss klädaffär. En annan typ av underförstådd 

produktplacering är då en produkt används i en scen men den nämns inte eller ges ingen 

uppmärksamhet.
44

 

 

Anledningen till att företag vill visa upp sitt varumärke i tv utan att den nämns som form av 

produktplacering är att företagen vill öka konsumenternas medvetenhet om varumärket. 

Företagen vill inte bara sälja sina produkter utan vill även skapa en positiv känsla runt 

varumärket.
45

 

3.3.2 Integrerad och tydlig produktplaceringsstrategi 

Varumärket, logotypen, företaget eller produkten spelar en aktiv roll i en scen eller uttrycks 

formellt i programmet. Ett exempel på när en produkt är integrerad i produktionen är när ett 

specifikt pizzaföretag levererar pizza i en scen där alla är hungriga. Attributen och fördelarna 

                                                 
38

 http://www.ka.se/index.cfm?c=71757 
39
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 http://www.vujer.com/filmer/gota_kanal_2_kanalkampen_2006/ 
41

 http://www.ka.se/index.cfm?c=71757 
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demonstreras tydligt och nämns av någon av huvudpersonerna. Generellt är integrerad 

produktplacering mer effektiv än underförstådd
46

. 

 

Som tidigare nämnts vill företagen skapa en positiv känsla men vill även att konsumenten ska 

förknippa deras produkt med den filmen, eller skådespelaren. Ett bra exempel på integrerad 

produktplacering är i filmen Wall Street (1997), där refererar Charlie Sheen till Fortune 

Magazine som en bibel för Wall Street. Det skapar en viss förväntning på produkten som 

konsumenten sedan vill ha och därför gäller det att ha en bra kommunikation mellan 

produktion och företag så att produkten verkligen kan leva upp till det.
47

 

3.3.3 Icke-integrerad men tydlig produktplaceringsstrategi 

Varumärket, logotypen, företaget eller produkten uttrycks formellt men är inte integrerad i 

programmets innehåll. Ett exempel när produkten är icke-integrerad men tydlig förkommande 

i produktionen är att programmet är sponsrat av ett visst företag.
48

 Även om produkten inte är 

integrerad i handlingen skapar det mer intäkter till programmen och kan öka programmens 

popularitet vilket gör det lättare att få mer reklam i programmen
49

. 

3.4 Produktplaceringens effektivitet 

Det finns inte en gemensam åsikt angående vad som gör produktplacering effektivt. En del 

forskare säger emot varandra i det här ämnet. Det finns dock en modell som tar upp fyra 

komponenter som bidrar till produktplaceringens effektivitet. Dessa faktorer är: 

 Utförande/stimulerande faktorer såsom typ av program och genomförandets 

flexibilitet. 

 Individuellt specifika faktorer såsom märkeskännedom, åsikt angående hur passande 

placeringen är, attityden till produktplacering samt graden av involvering i filmen. 

 Bearbetningens djup eller graden av medveten bearbetning. 

 Resultatet av meddelandet som speglar placeringens effektivitet. 

Modellen är fortfarande relativt oprövad men den ger en bra bild av de faktorer som påverkar 

hur produktplaceringen påverkar konsumenterna.
50
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4. Empiri 

I empiriavsnittet presenteras de företag som används i uppsatsen samt den data som 

framkommit genom de kvalitativa intervjuerna.   

4.1 Introduktion av Toyota 

Företaget startade i en vävstolsfabrik som japanen Sakichi Toyoda ägde. Han utvecklade hela 

tiden sitt företag och fick slutligen patent på en uppfinning som stoppade vävstolen om tråden 

gick av. Patentet av uppfinningen gav honom en stor summa pengar. Med dessa pengar kunde 

hans son, Kiichiro Toyoda år 1937 utveckla vad som idag är ett av Sveriges största bilföretag. 

Toyota slog igenom och blev Japans största biltillverkare efter att ha tillverkat lastbilar för 

den japanska krigsmakten under andra världskriget. 
51

 

Toyota kom till Sverige på 1960 talet. Idag finns det sextiofyra olika återförsäljare av Toyota i 

Sverige. År 1983 ville företaget utvecklas ytterligare och ledningen bestämde att det var 

Toyotas tur att tillverka ett lyxbilsmärke. Utvecklingen tog fart och 1989 startades 

tillverkningen av lyxbilen Lexus.
52

  

Deras kunder finns idag i hundrasjuttio olika länder världen över. Toyotas globala riktlinjer 

visar att de ska vara en god affärspartner och världsmedborgare. Idag har företaget ett brett 

sortiment av bilar. De tillverkar och säljer miljöbilar, hybridbilar, dieselbilar, familjebilar och 

transportbilar. VD för företaget är idag Akio Toyoda som är barnbarn till grundaren Kiichiro 

Toyoda.
53

 

4.1.2 Toyotas produktplaceringar 

Toyota har mycket erfarenhet av produktplaceringar. De gjorde sin första produktplacering år 

1984. Det är främst i filmer som Toyota väljer att produktplacera och 98-99% av deras 

produktplaceringar är i filmer
54

. 

4.2 Intervju med Bengt Dalström, General Manager Externa 
Affärer/PR, Toyota 

Hela kommande avsnitt baseras på intervjun med Bengt Dalström. 

4.2.1 Anledning till produktplacering 

Då Toyota väljer vilken film de ska produktplacera i tar de hänsyn till filmens manus och 

produktion. Produktplacering handlar om marknadsföring för de svårflirtade. Under en film 

går folk oftast inte iväg för att göra ärenden vilket många gör under reklampauserna. Det är 

även vanligt att folk tar ställning för eller emot en karaktär. Ofta känner personen då att 

karaktären är på ett visst sätt och lägger till exempel märke till vad den har på sig eller vad 

personen kör för bil etc. Konsumenten kan lätt associera sig med karaktären i filmen. 

 

Hur produktplaceringen uppfattas av allmänheten beror till stor del på var ett varumärke är i 

konsumentens ögon. Det är omöjligt att säga att produktplacering kan uppfylla 

förväntningarna, då mycket beror på hur personen förhåller sig till varumärket. Beroende av 
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vilken bild konsumenten har av varumärket från tidigare så upplevs produktplaceringen på 

olika sätt och gör därmed olika jobb. Budskapet, engagemanget och var varumärket ska synas 

beror på vart konsumenten står i förhållande till varumärket. Produktplaceringen ger olika 

budskap beroende på varumärkets position på marknaden och är ett bra sätt att nå ut till 

speciella målgrupper. 

 

Det är viktigt att produktplaceringarna riktar sig mot befintliga kunder och inte enbart för att 

locka till sig nya. Precis som med annan marknadsföring vill konsumenterna inte se en pinsam 

annons av det märke som personen själv använder. Det är viktigt att tänka på att företaget 

marknadsför lika mycket för befintliga Toyota-ägare som för nya. Företaget behöver ofta 

försvara det märke som de använder för folk i deras omgivning. Det gäller speciellt för bilar 

och det är viktigt att konsumenten får bekräftelse. 

4.2.2 Toyotas produktplaceringsstrategi 

98-99% av Toyotas produktplaceringar är i filmer. Anledningen är att i tv-serier blir det 

svårare att bygga upp en relation med en karaktär, risken att tv:n stängs av eller något annat 

stör är betydligt större. Folk lever sig inte in i en roll på samma sätt i ett tv-program, vilket 

inte bidrar till samma effekt. Första medvetna produktplaceringen gjordes på Toyota år 1984. 

För Toyota har produktplacering inte ökat under de senaste tio åren utan varit relativt konstant 

men i branschen har dem generell sett en ökning av antalet produktplaceringar. 

 

Ett av de få tillfällen då Toyota väljer att arbeta med tv-serier är i Solsidan. Det är på grund av 

att det är ett samarbete med Felix Herngren som de även tidigare arbetat med. Han är en av 

världens förnämsta reklamfilmare vilket gör att företaget vet att det blir bra.  

 

Toyota försöker medvetet göra så få produktplaceringar som möjligt för att inte synas 

överallt. De tackar nej till 90 % av alla de erbjudanden som erbjuds. För att inte tittarna ska 

tröttna på varumärket. 

 

Av den totala marknadsföringen är det en ”droppe i havet” som går till produktplacering. Det 

är stora medel som läggs på marknadsföring i bilbranschen. Trots att Toyota är ganska aktiva 

med produktplacering så är det försumbart jämfört med hela deras marknadsföring. De skulle 

kunna satsa mer och vara med i fler filmer men då försvinner kvalitetskraven. Det kräver stora 

resurser internt, de måste förstå handlagen och förstå var de passar in. Det ska inte kännas 

krystat och trovärdigheten är viktigt. 

4.2.3 Misslyckade produktplaceringar 

Alla kan göra misstag när det gäller produktplaceringar och händer det så får företaget ta det. 

Det gäller att ta lärdom av misstagen, vilket är det viktigaste. 

 

Den största fallgropen när det gäller produktplacering är att det inte är tillräckligt 

professionellt och det är i grund och botten svårt att misslyckas om företagen och 

produktionen gör rätt, däremot är det inte enkelt. Det finns många fallgropar. En vanlig 

fallgrop är att tittarna inte tar vara på produktplaceringen eller sättet som den utförs på.  

 

Om de från företags sida använder sunt förnuft samt förstår processen så kan misstag 

undvikas. Det är även viktigt att företaget vet varför produktplacering är på ett visst sätt samt 

hur den görs och tar ställning till om placeringen är en bra idé. Det är dessutom viktigt att läsa 

manus så företagen förstår hela handlingen och inte missar viktiga delar i slutet. 
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De flesta som jobbar med produktplaceringar från företagens sida sätter sig inte in i 

handlingen tillräckligt bra eller har klara och tydliga mål med sin medverkan. 

Produktplacering är fortfarande lite obruten mark. Många har inställningen att det mest är kul 

att vara med och kanske få möjligheten att bli bjuden på premiären. De ställer då inte de rätta 

kraven på sig själva och vad de vill ha ut av produktplaceringen. 

 

En dålig produktplacering som förstör innehållet i en film kan bli en skada för företaget. En 

dålig film ger inte skada på samma sätt som en dålig produktplacering. Om produkten inte hör 

till handlingen kan det bli konstigt. Filmer kan misslyckas och det leder till att det blir en 

dålig placering av varumärket men det är inte detsamma som en dålig produktplacering. 

4.2.4 Urval av filmer 

Det övergripande målet är att en bra produktplacering ska bidra till filmen och att många vill 

se den. Det svåra från företagets sida är att välja bort filmer för att det kan bli för mycket 

exponering. 

 

Följande punkter bearbetas inför Toyotas produktplaceringar: 

 

 Magkänsla 

 Vilket produktionsbolag som producerar filmen 

 Vilka skådespelare som medverkar och vilken potential de har. 

 Hur intrigen ser ut 

 Vad filmens budskap är 

 På vilket sätt som vår medverkan kan bidra till en bättre produktion. 

 Hur produktplaceringen kan göras på ett naturligt sätt utan att det blir klumpigt. 

 

Dalström läser själv manus innan han bestämmer sig för att produktplacera. Det kan vara 

förödande att skippa de sista sidorna. Filmen kan ha en vändning som blir negativ för 

varumärket och det vi står för. Det är viktigt att bygga upp rätt image. 

4.2.5 Uppföljning av resultat 

Ibland gör Toyota mätningar, men inte alltid. Det räcker ofta med den feedback de får av 

återförsäljare och organisationen samt folk i företagets närhet. Det är inget avancerat eller 

någon vetenskap men Toyota är noga med att de får ut det konsumenterna vill ha från 

produktplaceringen. Produktplacering blir med automatik inte bra.  

 

Det är möjligt att se positiva effekter i försäljningen om en film gått bra och haft en lyckad 

produktplacering. Det Toyota säljer är kapitalvaror så folk rusar inte till affären då de ser en 

Toyota bil i en film. 

 

När det gäller marknadsföring är det svårt att säga vilken effekt den ger. Det är även svårt att 

säga anledningen till att det finns en uppfattning av ett visst varumärke, det är de små sakerna 

som formar. 

 

På Toyota använder de enbart produktplacering som ett komplement till traditionell 

marknadsföring. De vet alltid hur mycket de ska betala för en film i förväg och det finns 

många andra företag som arbetar annorlunda.  
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4.2.6 Fördelar 

Produktplacering ses som ett komplement till traditionell marknadsföring. Det förmedlar 

känslor på ett annat sätt än i traditionell marknadsföring där har företaget enbart har några 

sekunder på sig att förmedla sitt budskap. Det ger Toyota chansen att bygga upp en känsla och 

produkten behöver inte ens vara med under första timmen. Konsumenten förknippar ett 

varumärke med något som byggts upp under en längre tid. Det mest spännande med 

produktplacering är att det går att koppla ihop känslorna med ett varumärke. Balansgången 

mellan fiasko och den sköna känslan är dock hårfin.  

4.3  Introduktion av företag 2 

Eftersom företaget har valt att vara anonymt kommer det inte att anges några källor, det för att 

respektera företagets önskemål. 

 

Företag två har ett brett sortiment inom bland annat belysning och el-artiklar, VVS, verktyg, 

järnvaror, målerivaror, förvaringslösningar, kakel, golvanläggning, trä- och byggartiklar samt 

ett stort urval av trädgårdsartiklar. Idag finns det över 190 butiker runt om i världen. Det 

primära med deras koncept är idén med att samla ett stort antal specialområden under samma 

tak.                                 

4.3.1 Företagets produktplaceringar 

Företaget har nyligen använt sig av produktplacering i en populär svensk tv-serie. Bland annat 

köper en av karaktärerna deras produkter och kartongerna visas tydligt i bild. Dessutom 

nämns företagets policy för öppet köp. 

4.4 Intervju med Marknadsansvarig, företag 2 

Kommande avsnitt baseras på intervjun med marknadsansvarig på företag 2. 

4.4.1 Anledning till produktplacering 

Produktplacering ger möjligheten att nå ut till potentiella kunder på ett lite mer naturligt sätt 

då varumärket får vara med i ett sammanhang som kunden kan relatera till. 

 

”Det är ett nytt sätt att arbeta med marknadsföring för oss och vi har fortfarande mycket att 

lära oss om det” enligt marknadsansvarig. Konkurrensen i deras bransch är hård och det gäller 

att hitta alla möjliga vägar att få fram fördelarna med varumärket. 

4.4.2 Företag 2:s produktplaceringsstrategi 

Företaget har inte använt sig av produktplacering mycket men har under den senaste tiden 

visats i en av Sveriges mest populära tv-serier. En satsning som de själva är nöjda med. 

 

Företaget har sett produktplacering som ett nytt och effektivt sätt att göra reklam på i stället 

för enbart traditionell tv-reklam. Det har dessutom gett möjligheten att visa hur företaget 

arbetar i praktiken genom att åskådarna får se karaktärerna använda sig av företagets 

produkter/tjänster.   

4.4.3 Misslyckade produktplaceringar 

Marknadsansvarig anser att en dålig produktplacering inträffar när placeringen blir alldeles 

för uppenbar. Att företagets varumärke zoomas in några sekunder för länge eller nämns i ett 

onaturligt sammanhang är inte bra.  
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Att produktplacera i en film eller serie som inte blir populär är också exempel på en dålig 

produktplacering. Företaget har då satsat pengar för att få varumärket exponerat men färre än 

väntat ser den. Därmed exponeras varumärket inte för lika stort antal tittare som från början 

var önskat. 

 

Det är alltid en risk att produktplacera då det i förhand är svårt att veta hur populär en film 

eller tv-serie blir.   

4.4.4 Urval av filmer 

Vid val av film eller tv-serie är det viktigt att filmen/serien har samma värderingar som 

företaget. Målet är att kunderna ska kunna relatera till karaktärerna som använder sig av 

företagets produkter och därmed få upp ett intresse för produkterna och tjänsterna som 

erbjuds. 

4.4.5 Uppföljning av resultat 

Inga direkta mätningar på hur försäljningen påverkats av produktplacering har gjort. Däremot 

lyssnar de på vad kunderna i butikerna säger och vilken respons de får från omgivning. 

4.4.6 Fördelar 

Största fördelen med produktplacering är att företaget får möjligheten att förknippa sitt 

varumärke med en handling och karaktärer som representerar dem på ett bra sätt. Genom att 

se en karaktär som är förebild inspireras förhoppningsvis många kunder som vanligtvis inte 

handlar på varuhuset att besöka butiken. 

 

Produktplacering kan dessutom hjälpa kunderna att bli medvetna om produkterna, tjänsterna 

och dess användning. 
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5. Analys 

I analysavsnittet kopplar vi samman den teori som vi använt oss av vi tidigare med den 

empiriska studien.  

5.1   Analys av resultat 

I teoriavsnittet har vi beskrivit kommunikationsprocessen som företagens process med att nå 

ut till konsumenterna samt hur de bearbetar den informationen som företagen sänder ut. Två 

viktiga kommunikationsverktyg i processen är meddelande och media. Det är här som 

produktplacering kommer in. Enligt teorin är produktplacering ett bra alternativ till den 

traditionella tv-reklamen eftersom det idag går att hoppa över reklamen. De teknologiska 

framstegen har motiverat marknadsförare att använda sig av andra metoder att nå ut till 

konsumenterna. Därför anser vi att alla företag som vill arbeta med produktplacering endast 

bör se produktplacering som ett komplement till sin ordinarie marknadsföring. 

 

5.1.1 Anledning till produktplacering 
Enligt teorin är en av anledningarna till produktplacering att konsumenterna ska känna igen 

sig själva i både handlingen och i karaktärerna och därmed känna ett behov av att äga samma 

produkter som används i produktionen. Idag är många konsumenter skeptiska till den 

traditionella reklamen och produktplacering kan uppfattas som mer naturlig då det även är ett 

sätt för företag att öka konsumenternas medvetenhet om ett varumärke eller en enskild 

produkt. När åskådarna ser en film eller tv-serie skapas en känsla som i sin tur kan förknippas 

med produkten. Den känslan, som kan vara både positiv och negativ, skapar en attityd som 

konsumenten kan behålla i många år och därmed kan vara svår att bryta. Företagens mål med 

produktplacering är inte bara att öka deras försäljning utan den största anledningen är att öka 

konsumenters positiva känsla kring företagets varumärke.  

 

De personer som intervjuades anser att produktplacering är ett mer naturligare sätt att 

marknadsföra än vanlig reklam eftersom den dels inte är påträngande och varumärket får vara 

i dess rätta sammanhang. Det är även lätt för konsumenterna att associera sig med en karaktär 

i filmen och därmed tar konsumenten ett aktivt val samt gör ett ställningstagande för eller 

emot en karaktär. Konsumentens attityd mot en karaktär kan då utnyttjas i produktplaceringen 

genom att exempelvis låta de goda karaktärerna använda produkter som går i samma tema. 

Budskapet som produkterna sänder ut i en produktion kommer skilja sig beroende på 

varumärkets position på marknaden. Det innebär att produktplacering är ett bra sätt att nå ut 

till specifika målgrupper. För även om produktplacering har en bättre räckvidd på att sända ut 

sitt meddelande till konsumenten anser vi att meddelandet måste vara anpassat för att passa 

olika konsumenter och kan heller inte vara geografiskt differentierat. 

5.1.2 Fördelar med produktplacering 

Fördelarna är enligt teorin att räckvidden ökar med tanke på att en reklamkampanj kan vara 

relativt lokal medan en film eller tv-serie lättare kan ses över hela världen. Teorin hävdar även 

att det är bättre att produktplacera i en tv-serie än i en film eftersom produkten blir mer 

återkommande och långvarig än i en film. Dessutom har tittarna en mer långvarig ”relation” 

med karaktärerna i en tv-serie än i en film. Räckvidden medför att det blir mer 

kostnadseffektivt att göra en produktplacering jämförelse med en världsomfattande 

reklamkampanj. För produktionens del är det en fördel att en produktplacering ökar filmens 

trovärdighet genom att det blir mer naturligt och ger en vardaglig känsla. 

 



23 

 

Företagen menar att fördelarna är att de får en möjlighet att förknippa varumärke med en 

handling och karaktärer som representerar företaget på ett bra sätt, dessutom ökar 

konsumenters medvetenhet om vad företag kan erbjuda som de kanske inte visste tidigare. 

Respondenterna använder produktplacering som ett komplement till den ordinarie 

marknadsföringen och målet är att den ska bygga upp en känsla för produkten. Den känslan 

går sedan att koppla samman med varumärket. Dalström hävdar att filmer ger större fördelar 

än serier eftersom tittarna lever sig mer in i handlingen i en film. Här ser vi en tydlig skillnad 

mellan teori och praktik. Teorin säger att film är bättre medans praktiken säger att tv-serier är 

bättre. Anledningen anser vi är att det helt enkelt beror på varumärket och självklart 

produktionen, integrationen av produkten/varumärket. Varumärket måste vara i samklang 

med tv-seriens tema. Exempelvis så produktplacerar Lexus sina bilar i den svenska 

komediserien Solsidan, eftersom karaktärerna representerar överklass passar Lexus in hos de 

karaktärerna. Hade de använt sig av något annat märke, såsom en Ford Focus, hade troligtvis 

seriens trovärdighet sjunkit. 

5.1.3 Nackdelar med produktplacering 

Det är viktigt när det sker en produktplacering att själva placeringen av produkten inte blir för 

lång eller allt för informativ, skulle den bli det skapar det ett irritationsmoment hos tittarna 

och känslan för produkten bli negativ. Om själva integrationen av produkten i produktionen 

blir missvisande eller inte lever upp till företagens förväntningar generar det en stor osäkerhet 

hos företagen.  

 

De intervjuade företagen säger att de måste se upp med en alltför uppenbar placering och att 

produkten inte nämns i fel sammanhang. Det anonyma företaget hävdar även att det är viktigt 

att filmen blir populär och blir något som konsumenter diskuterar och pratar om. Men det 

finns alltid en risk när företagen inte vet om filmen kommer bli bra eller inte. Skillnaden 

mellan de olika intervjuade företagen visar sig och Dalström menar att hela produktionen och 

samarbete mellan företag och manus måste samarbeta och vara professionella, eftersom 

många företag bara ser det som något kul och inte tar det riktigt seriöst. Många placeringar 

faller och blir dåliga eftersom företag inte har varit tillräckligt aktiva i produktionen och inte 

inser att en dålig placering av en produkt kan förstöra innehållet i en film och kan skada hela 

varumärket. Dalström säger även att en film som floppar inte skadar på samma sätt som en 

misslyckad placering. Vi anser att båda företagen har rätt på sitt sätt eftersom det kan spela en 

viss roll angående en film eller tv-seriens popularitet påverkar framgången hos en 

produktplacering. Blir filmen misslyckad kommer färre konsumenter se filmen och då förlorar 

företagen effekten av produktplaceringen. Är produktplaceringen i en tv-serie finns det en risk 

att serien läggs ned om antalet tv-tittare är undermålig. Samtidigt har Dalström rätt när han 

säger att en film som floppar inte skadar varumärket lika mycket som en dålig placering. 

Eftersom en bra placering i en dålig film kan bidra till ökad kvalité hos filmen samtidigt som 

en dålig placering kan bidra till en sämre kvalité hos filmen. 

5.1.4 Urval av filmer 

När företag ska välja vilken produktion de ska medverka i säger teorin att företagen bör välja 

film eller tv-serie beroende på vilka känsla som önskas förmedlas i och med 

produktplaceringen. 

 

Det som är viktigast i urvalet av film då företag ska produktplacera skiljer sig en del enligt de 

båda respondenterna. Då Dalström väljer var Toyota ska produktplacera har han ett antal 

punkter som är viktiga för att göra en lyckad placering. Dessa är enligt honom magkänslan 

inför filmen, vilket produktionsbolag som är inblandat, integreringen av produkten i filmen, 
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filmens budskap, hur deras medverkan kan bidra till en bättre produktion samt hur 

placeringen kan göras på ett naturligt sätt. Vår anonyma respondent belyser vikten av att 

filmen eller seriens budskap och värderingar stämmer överens med företagets. Det är 

dessutom viktigt för båda respondenterna att de potentiella kunderna kan relatera till 

karaktärerna. 

5.1.5 Uppföljning 

Det finns ingen gemensam åsikt av vad som gör en produktplacering effektiv och precis som 

med annan marknadsföring så är det svårt att mäta effekten av en enskild placering. Dock har 

företaget märkt att vissa program som haft lyckade produktplaceringar har fått ett uppsving i 

försäljningen efter att filmen visats. 

 

Båda respondenterna medgav att de inte gör några direkta mätningar på hur lyckad en viss 

produktplacering varit. De är ense om att det räcker med att lyssna på feedback från kunder 

och omgivningen i allmänhet. 
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Nedan har vi sammanställt en tabell där intervjuerna jämförs med de teorier som beskrivits 

tidigare.  

 

 Teorin Företag 2 Toyota 

 

 
Anledning till 

produktplacering 

 

 

– Konsumenterna 

ska känna igen sig 

själva och därmed 

känna ett behov av 

produkten. 

 

- ”Naturligare” 

sätt att 

marknadsföra sig 

på då varumärket 

får vara med i ett 

”sammanhang” 

 

 
– Marknadsföring för de 

svårflirtade. 
– Konsumenterna associerar 

sig lätt med personen i filmen. 

 
Urval av filmer 

 

 

– Valet av film 

beror på vilken 

känsla företagen 

vill förknippa 

produkten med. 

 

 

– Att filmen/tv-

serien har samma 

värderingar som 

företaget. 

 

 

– Ser över filmens potential. 

– En bra produktplacering 

ska bidra till filmen 

– Läser manus innan beslut 

om produktplacering. 

 

 
Uppföljning av 

resultat 

 

 

– Det finns inte en 

gemensam åsikt 

angående vad som 

gör 

produktplacering 

effektivt 

 
– Inga mätningar 

utan lyssnar på 

respons från 

omgivningen. 

 
– Räcker ofta med den 

feedback de får av 

återförsäljare och 

organisationen samt folk i 

företagets närhet 
– Svårt att säga vilken 

effekt den ger 

 

 
Fördelar med 

produktplacering 

 

 

– Räckvidden, 

möjligheterna för 

informationen att 

visas och att det är 

kostnadseffektivt 

– Ökar den 

realistiska känslan 

på grund av att det 

ger en naturlig och 

”vardaglig” känsla 

i filmen. 

 

 

– Möjligheten att 

förknippa 

varumärket med 

en handling och 

karaktärer som 

representerar 

företaget på ett 

bra sätt. 

– Visa på vilket 

sätt företaget kan 

användas 

 
– Ett spännande komplement 

till traditionell 

marknadsföring. 
– Bygger upp en känsla för 

produkten. 

– Går att koppla ihop 

känslorna med ett 

varumärke 

 

 
Nackdelar med 

produktplacering 

 

 

 

– För lång eller för 

informativ 

– Om varumärket 

överexponeras  

 

 
– För uppenbar 

placering är inte 

bra. 
– Placering i en 

film eller serie 

som floppar. 
 

 

 
– Inte tillräckligt 

professionella placeringar 
– Produktplaceringar som 

förstör innehållet i en film 

skadar företaget. 
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6. Slutsats 

I slutsatsen kommer de huvudsakliga poängerna från analysen som har lyfts fram att 

sammanfattas. 

 

Både respondenterna och teorin påpekar att produktplacering bidrar till ett mer naturligt sätt 

att marknadsföra varumärke på. Dessutom är syftet att få tittarna att associera sig med filmen 

eller tv-seriens karaktär. Tabellen(se sidan 21) visar att de svar vi fått från respondenterna 

stämmer ganska bra överens med den information som teorin ger. Det skiljer sig dock på vissa 

punkter. 

 

I teorin skrevs det att produktplacering i tv-serier kan ge större effekt än i filmer på grund av 

antalet tittare. Dessutom ges möjligheten att få in sin produkt i serien efter att serien visats ett 

antal gånger och företagen vet hur stora tittarsiffrorna är. Dalström anser däremot att filmer är 

det överlägset bästa stället att produktplacera i på grund av att tittaren lever sig in i handlingen 

på ett helt annat sätt. Det leder till att tittarna är mer observanta och chansen att de lägger 

märke till varumärket är betydligt större.  

 

Båda respondenterna anser att produktplacering används som ett komplement till den 

traditionella tv-reklamen och ger företagen möjligheten att nå ut till kunder som ofta väljer att 

skippa reklampauserna. När valet av film ska göras skiljer det sig mellan företagen angående 

vad som är viktigt att tänka på. Enligt teorin är känslan som produkten ska förknippas med 

viktigast medan Företag 2 anser att filmens eller tv-seriens värderingar måste stämma överens 

med varumärket. Dalström anser att det viktigast inför valet av film är att varumärket kan 

integreras på ett bra sätt och därmed bidra till filmen. 

 

Då vi beskriver fördelarna med produktplacering skiljer sig svaren vi fått från respondenterna 

en del från vad teorin säger. Enligt teorin är de största fördelarna med produktplaceringen att 

det har en stor räckvidd och att det är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på. 

Respondenterna påpekar däremot att de största fördelarna med att placera sitt varumärke i en 

film eller tv-serie är att det ger de möjligheten att förknippa sitt varumärke med en handling 

eller en karaktär och därmed bygga upp en känsla för produkten.  

 

Vad som kännetecknar en dålig produktplacering skiljer sig också lite mellan respondenterna 

och teorin. En produktplacering ska enligt teorin inte vara för lång eller informativ och 

integrationen av produkten i produktionen får inte bli missvisande. Båda respondenterna 

håller med om att en för uppenbar produktplacering är negativt för varumärket. Dock anser 

representanten från företag 2 att produktplacering i en film som misslyckas är ett exempel på 

en dålig produktplacering. Dalström håller inte med om det då han anser att det inte är dåligt 

för varumärket utan det ger mer skada om varumärket visas på ett felaktigt sätt. 

 

Ingen av våra respondenter har en bestämd strategi för att följa upp sina produktplaceringar 

utan nöjer sig med att lyssna på omgivningens åsikter. I teorin finns än så länge inga 

utformade modeller eller metoder för att följa upp resultaten av produktplaceringar. 

 

Vi har sett att det fortfarande finns områden inom produktplacering som inte är utvecklade. 

Det saknas, som nämndes tidigare, kunskap angående hur resultaten kan följas upp av en 

produktplacering samt vilka effekter en produktplacering har för företaget. Det kan utvecklas 

mer i framtida studier.  

 



27 

 

Vi har med den här studien kommit fram till att företag använder sig av produktplacering som 

ett komplement till den traditionella tv-reklamen. Det är ingen uppenbar skillnad mellan 

företagen och teorin angående hur produktplacering ska användas. Produktplacering har 

många fördelar och vår studie har visat att teorin och våra respondenter har olika 

uppfattningar om vilken som är den viktigaste. Detsamma gäller vilka de största nackdelarna 

är. 

 

Utifrån studien har vi kommit fram till att det viktigaste för att uppnå en lyckad 

produktplacering är hur varumärket/produkten integreras produktionen och passar in i 

handlingen. Dessutom har vi märkt att filmens eller tv-seriens framgång påverkar hur lyckad 

en placering är. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

 Vad är det huvudsakliga syftet med era produktplaceringar i tv? 

 

 Hur länge har ni arbetat med produktplacering i Svensk tv? 

 

 Hur mycket produktplacerar ni i idag i Svensk tv?  

 

 Hur tänker ni när ni väljer program? Vad vill ni förknippas med? 

 

 Varför har ni valt att produktplacera i en Svensk tv-serie? 

 

 Vad har ni minskat på när det gäller marknadsföring nu när ni produktplacerar? Eller 

har budgeten för marknadsföringen utökats? 

 

 Vilka strategier har ni för marknadsföring? Vilka kriterier använder ni för att 

bestämma om ni ska produktplacera eller inte? 

 

 Vad förväntar ni er att uppnå med produktplaceringen och hur följer ni up resultatet? 

 

 Jämfört med en traditionell tv-reklam, vad är positivt alt. negativt med 

produktplacering? 

 

 Vilka effekter har ni sett av produktplaceringen? 

 

 Hur ser ni på riskerna med produktplacering? – t.ex. om en film eller serie floppar.  

 

 Hur selektiva är ni i valet av media och valet av serie som ska produktplaceras? 

 

 Betalar ni lika mycket för produktplaceringen beroende på om serien/filmen går bra 

eller inte? 

 

 Hur påverkas ni av att media har uppmärksammat produktplaceringen så mycket? 

 

 Vad tycker du är den största fördelen med att använda produktplacering som 

marknadsföringsmedel? 

 

 


