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Förord 

Vi vill börja med att tacka de som hjälpt oss med denna rapport, till att börja med vår 

respondent Annika Bjerstaf på Volvo för ovärderliga svar, utan henne skulle inte denna 

rapport vara möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Håkan Perzon för god input och stöd, 

samt våra opponenter för intressanta synpunkter. 
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Sammanfattning 

Produktplacering är en förhållandevis ny företeelse när det gäller marknadsföring i Sverige. 

Intresset för denna marknadsföringskanal har ökat de senaste åren, troligen genom 

lagändringar som trädde i kraft år 2010 som ger produktionsbolag rättigheten att bekosta 

produktioner genom produktplacering (Munck, 2012). I Sverige är ett välkänt exempel på 

produktplacering serien Solsidan, detta har väckt känslor både positiva och negativa. Det 

finns en hel del forskning gjord på produktplacering främst då vad ett företag har att vinna på 

att produktplacera. Det finns även en hel del negativa effekter som kan uppstå om 

produktplaceringen sköts på fel sätt och det finns även en svårighet att mäta resultat av denna 

exponering.  

 

Därför anser vi att det skulle vara intressant att undersöka vilka negativa effekter svenska 

företag ser på produktplacering och hur de arbetar för att minimera dessa effekter. Detta 

kommer då vara syftet med denna rapport. 

 

För att kunna svara syftet har empiri samlats in i form av kvalitativ data ifrån en intervju med 

ett stort svenskt företag som exponerar sig genom produktplacering.  

 

Resultatet från denna studie visar att företag är väl medveten om vilka brister som finns med 

produktplacering. Företag verkar även lägga ner stor tid på att hitta lämpliga objekt att 

exponera sig i för att minimera de negativa effekterna. Det verkar finnas svårigheter att mäta 

hur effektiv produktplacering verkligen är, de vet ungefär hur många de når ut till men inte 

hur publiken påverkas. Den största svårigheten verkar vara att exponera på rätt sätt så att det 

ser naturligt ut och passar in i handlingen, här verkar företag ha mycket att lära.   
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Abstract 

Product placement is a relatively new phenomenon when it comes to marketing in Sweden. 

The interest for this marketing channel has increased in the recent years, probably through 

laws that were introduced in 2010. This law provides production companies the right to 

finance productions through product placement (Munck, 2012). In Sweden, a well-known 

example of product placement is the television series “Solsidan”. This placement has raised 

both positive and negative emotions. There is a lot of research done on product placement 

primarily on what a company can gain from product placing. There are also a lot of negative 

effects that may arise if the product placement is handled in the wrong way, and there is a 

difficulty in measuring the results of this exposure.  

Therefore, we think it would be interesting to investigate Swedish companies view on the 

negative effects that may occur with product placement, and how they work to minimize these 

effects. This will be our purpose in this report. 

 

In order to meet the objective empiricism has been collected in the form of qualitative data 

from an interview with a large Swedish company that expose themselves through product 

placement in media. 

 

The results from this study show that companies are well aware of the shortcomings of 

product placement. The companies seem to invest lot of time finding suitable productions to 

expose themselves in order to minimize the negative effects. The companies  also seems to 

have difficulty to measure how effective product placement really are, they know 

approximately how many people they reach, but not how the audience is affected. The main 

difficulty seems to be to expose the brand in the right way so that it looks natural and fits into 

the story, it seems that companies have much to learn on this point. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vårt område produktplacering presenteras samt vårt syfte med denna 

undersökning. Vi kommer även att beskriva en problemdiskussion varför detta område är 

intressant att undersöka. 

 

1.1 Problembakgrund 
Den moderna formen av marknadsföring som vi kan se idag och anser är en del av vardagen 

har sina rötter från början av 1900-talet i USA. Grunderna för marknadsföring har dock 

funnits ett bra tag och uppkom i och med den industriella revolutionen som tog plats i 

Storbritannien år 1750 och i USA och Tyskland år 1830. Produktionskapaciteten ökade, 

uppfinningar som ångmaskinen möjliggjorde detta, i och med detta så blev 

distributionsnätverk viktigt för att kunna förflytta den stora mängd producerat gods till 

köparna och marknaden. Det krävdes då reklam och marknadsföring för att påverka 

efterfrågan i den grad som krävdes för den ökade produktionen (Tufvesson, 2005).  

Genom åren har marknadsföring utvecklats, nya kanaler har tillkommit som exempelvis radio, 

TV, internet. I och med detta har även olika metoder för att nå ut till potentiella kunder för att 

stimulera efterfrågan uppkommit. Direktmarknadsföring, TV-marknadsföring, 

internetmarknadsföring, sponsring och produktplacering är alla exempel på olika typer av 

marknadsföring som brukas i dagens samhälle. Enligt en källa från år 2011 spenderade 

företagen i USA 413 miljarder dollar på marknadsföring årligen (Lindblad, 2011). 

Produktplacering är ett relativt gammalt sätt att marknadsföra sig på, det började dyka upp i 

filmer runt första världskriget då man lånade rekvisita av företag mot att det exponerades i 

filmen. Men det var först på 30-talet som det verkligen drog igång och den första 

produktplacerings avdelningen öppnade. Det blev vanligt att regissören skickade ut manuset 

med en prislapp på olika scener till marknadsförare. På 60-talet blev det alltmer populärt att 

använda sig av verklighetsbaserade teman i filmerna och filmregissörerna började framhäva 

varumärket samt produkterna mera. Filmen E.T. av Steven Spielberg som kom ut år 1982 

ledde till att marknadsförare verkligen fick upp ögonen för produktplacering och den inverkan 

det kan ha på försäljningen. Då utomjordingen smaskade i sig Reeses Pieces utan dess like 
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gjorde även folket detta. Försäljningen gick upp med 65 procent på tre månader, efter detta 

har Hollywood varit förälskade i produktplacering (Galician, 2004). 

Williams, Petrosky, Hernandez och Page (2011) definierar produktplacering som en 

integration av kommersiella produkter i en icke kommersiell miljö genom olika medium som 

exempelvis filmer, TV-serier, datorspel, videospel, böcker, serier, radio och bloggar. 

Produktplacering kan leda till ökad varumärkeskännedomen samt att minnesåterkallandet av 

varumärken ökar avsevärt. Allting mynnar ut i att människor som har blivit utsatta för 

produktplacering kommer vara mera benägna att handla de produkter och varumärken som de 

förnimmer eller associerar med någonting bra. Forskning visar att för att uppnå maximal 

effekt med produktplacering i en film ska produkten eller varumärket vara invävd i 

handlingen och inte kännas malplacerat eller att huvudperson använder sig av produkten och 

nämner namnet verbalt (Williams et al, 2011). 

1.2 Problemdiskussion 
Produktplacering i filmer och tv-serier växer år efter år, allt fler företag har börjat spendera 

stora pengar på att synas i filmer. Ett gott exempel kan vara Solsidan som gått 3 säsonger på 

TV4. Denna serie innehåller ett stort antal produktplaceringar och de är dessutom relativt 

tydliga då huvudpersonerna talar gott om ett specifikt märke och dess produkter.  Vi utsätts 

ständigt för produktplacering ibland tydligt och ibland mindre tydligt. Skillnaderna kan vara 

stora, ett exempel kan vara James Bond filmerna när huvudkaraktären noggrant kollar tiden 

på sin Omega klocka eller att kameran zoomar in på James Bonds Aston Martin. Dessa är 

exempel när produktplacering är tydlig och tittarna förstår detta. Mindre tydliga exempel kan 

vara en bil som snabbt åker förbi eller möbler från ett visst märke i ett hus. Det är sådant man 

inte tänker på men som ändå kan fastna i ens undermedvetna (Balasubramainen, Karrh & 

Patwardhan, 2006). Det handlar mycket om hur det kommuniceras till tittaren och om det 

passar in i handlingen och sammanhanget (Williams et al, 2011). 

Svenska tv-tittare har visat sig ha en negativ attityd till reklam, enligt en undersökning gjord 

av JGM var hela 62 procent negativt inställda till reklam på tv (Grusell, 2009) Vissa personer 

tänker antagligen inte speciellt mycket på när produktplacering förekommer, men om det är 

allt för tydligt skulle denna produktplacering kunna jämställas med vanlig tv-reklam (Russel, 

1988).   Då är det troligt att tittaren kan få en negativ uppfattning av filmen och framförallt 

märket som produkt placeras. Studier visar att personens attityd till produktplacering ofta är 
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detsamma som till vanlig tv-reklam. Detta betyder att om de har en negativ syn på reklam har 

de också en negativ syn till produktplacering (Gupta, Balasubramanian & Klassen, 2000).   

I USA har produktplacering sedan länge varit en självklar del av företagens marknadsföring, 

på senare tid har det börjat vinna mark i Sverige, efter lagändringarna som trädde i kraft år 

2010 har det blivit enklare för företag att använda produktplacering. Svenska tv-program får 

nu finansieras genom att låta företag betala för att synas i produktionen (Sveriges 

konsumenter, 2010). Tidigare har lagen varit otydlig kring detta ämne. Utifrån detta kommer 

troligen produktplacering öka i popularitet som marknadsförings kanal. Vi bifogar de nya 

lagarna som bilaga 2. 

Det finns många fördelar med produktplacering och huvudsyftena kan sammanfattas i en lista 

med åtta syften, dessa är som följer enligt Williams et al (2011). 

1. Ge uppmärksamhet och nå en bred grupp människor. 

2. Öka varumärkeskännedomen. 

3. Öka konsumenternas minne av varumärket. 

4. Ge ökat igenkännande av varumärket. 

5. Ändra konsumenters bild av ett varumärke. 

6. Ändra konsumenters inköpsbeteende. 

7. Ge en gynnsammare bild av produktplacering. 

8. Ge konsumenterna en positiv bild av produktplacering.  

 

Som synes finns det många positiva påverkningar av produktplaceringar men företagen kan 

aldrig utesluta att produktplaceringen skadar deras varumärke. Det är relativt nytt i Sverige 

och det finns vissa nackdelar med produktplacering som företagen måste utreda och ta 

ställning till. Några av dessa är att kontrollen över varumärket försvinner i många fall och 

företaget kan inte vara säker på hur produkten kommer framställas i den färdiga filmen, 

varumärket kan bli förknippat med fel värderingar, filmen kan även bli en ordentlig flopp och 

varumärket bli förknippat med en ”B-film”. Med andra ord är det väldigt noga att företaget 

vet vad de sysslar med när de använder produktplacering. Även att använda för mycket 

produktplacering kan göra att tittarna upplever det irriterade och oetiskt, detta kan skada 

varumärket (Gupta et al, 2008). 
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Figur 1: Uppkomsten av en produktplacering. 

Källa: Baserad på teori från Williams et al (2005) samt Gupta et al (2000) 

 

Det finns ett flertal olika sätt som en produktplacering kan uppkomma på, exempelvis kan 

varumärkesägaren kontakta produktionsbolag eller tvärt om. Utifrån teori som analyserats har 

matrisen ovan tagits fram av oss för att underlätta förståelsen (Williams et al, 2005). Beroende 

på vilken av dessa rutor som används uppkommer olika för- och nackdelar och varierande 

grad av kontroll över placeringen. Senare under arbetet kommer det att diskuteras vilka 

metoder som är de vanligaste att använda och vilka för och nackdelar som finns med de olika 

varianterna. 

Trots de negativa sidorna och riskerna som finns är det ofta de positiva sidorna som lyfts 

fram, vi tycker därför det är intressant att undersöka de negativa effekterna mer utförligt.  

1.2.1 Problemformulering 

Vilka negativa effekter kan produktplacering i film/tv-serier ha på ett företag om 

produktplaceringen inte sköts på ett sätt som uppskattas av betraktaren. 

1.2.2 Syfte 

Syftet med denna c-uppsats är att få utökad kunskap om området produktplacering och 

framförallt angående de negativa effekterna det kan medföra. Målet är att erhålla kunskap om 

hur företagen kan agera för att motverka dessa negativa effekter.  
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1.2.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till produktplacering endast inom film och tv-serier samt på 

företag som är aktiva på den svenska marknaden. 

1.2.4 Frågeställningar 

För att vi ska uppnå klarhet i vårt syfte har följande två frågeställningar utvecklats. 

 Vilka negativa effekter och problem ser företag som kan uppkomma vid 

produktplacering i media?  

 Hur kan ett företag motverka negativa effekter vid produktplacering?  
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras viktiga teorier som använts till hjälp för att svara på 

forskningsfrågorna. Det inleds med en beskrivning av den klassiska kommunikationsmodellen, 

sedan ”Persuasion Knowledge model” (PKM) samt teori kring vad som påverkar 

produktplacering, teorikapitlet avslutas med negativa effekter av produktplacering samt olika 

typer av produktplacering. 

 

2.1 Kommunikationsmodellen  
Att sända ett budskap till en målgrupp kallas ofta för marknadskommunikation. För att detta 

skall fungera krävs det minst två involverade parter, en sändare och en mottagare. Detta 

fungerar som en process som kan ses i nedanstående figur. Denna modell härstammar från 

Shannon (1948) och även fast stora tekniska framsteg har gjorts inom kommunikation och 

teknik är den dock aktuell även idag (Foulger, 2004). 

 

Figur 2: Kommunikationsmodellen. 

Källa: Anpassad från Czinkota & Ronkainen (2013), International Marketing. 

 

Processen startar med att ett företag vill sända ett budskap till en målgrupp, därefter kodar de 

budskapet för att det ska vara möjligt att sända till mottagaren. Kodningen sker genom att 

omvandla budskapet till bilder eller symboler. När budskapet är kodat så bestäms lämpliga 

mediekanaler för att budskapet ska nå fram på ett så bra sätt som möjligt till mottagaren. Detta 

kan vara all sorts media, men ofta ligger fokus från företagets sida på TV, tidningar och direkt 

reklam. Beroende på vilken målgrupp ett företag har så kommer de välja 

kommunikationskanal utifrån detta. Mottagaren av detta meddelande får det genom denna 
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media och kommer avkoda meddelandet genom att de tyder vilket budskap som finns i 

meddelandet (Shannon, 1948).  

Mottagaren kommer sedan att ge respons samt feedback till sändaren utifrån hur de ställer sig 

till budskapet, ökar efterfrågan, intresse och försäljningen är det lyckat. Kommunikationen 

har misslyckats om mottagaren inte har uppfattat något meddelande eller budskap, då har 

kommunikation varit bortkastad och skötts på fel sätt. De kan även uppfatta budskapet fel 

vilket ger störningar till det tilltänkta budskapet (Czinkota & Ronkainen, 2013). 

Foulger (2004) menar även att det i många fall kan finnas någon typ av gatekeeper, alltså 

någon som bestämmer vilken information som visas, när den visas och i vilket sammanhang 

den syns. Detta är ofta en mellanhand mellan sändaren och mottagaren. Denna gatekeeper har 

makten att ändra meddelandet eller förhindra så att meddelandet når mottagaren. Gatekeeper 

kan variera beroende på hur produktplaceringen har inletts, mer om detta presenteras under 

analys avsnittet.      

2.2 Negativa faktorer av Produktplacering  
Det finns inte bara fördelar med produktplacering, tas inte hänsyn till de negativa faktorerna 

och problemen med produktplacering på allvar kan detta leda till problem i ett senare skede i 

produktplaceringen. Williams et al (2011) menar att det finns ett flertal nackdelar och 

problem med produktplacering, de listar de fem största nackdelarna och riskerna som de ser 

det nedan. 

1. Företaget förlorar kontroll över hur deras varumärke porträtteras i film/tv-serier. 

Varumärket kan lätt förknippas med fel värderingar om den används i fel scen, av fel 

person eller på annat missvisande sätt.  

2. Företaget har svårt att bilda en uppfattning om filmen/tv-serien kommer bli populär 

när de förhandlar om att vara med och produktplacera. Även andra varumärken som 

produkt placeras i samma film kan skada varumärket. Även för många 

produktplaceringar i en och samma film kan förstöra upplevelsen för tittaren som 

känner att den fått nog av produktplacering och att det förstör filmen. Då kan tittaren 

få en negativ bild av varumärkena i filmen då de anses ha förstört filmen.  

3. Företagets produkter kan bli förknippade med en särskild karaktär(skådespelare) Om 

denna karaktär gör något negativt i sitt privatliv kan det leda till att allmänheten får en 

dålig bild av denna person. Om produkten/varumärket ifråga är väldigt starkt 
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förknippad med denna person kan även allmänheten få en negativ bild av 

produkten/varumärket. 

4. Det finns en svårighet att veta vad en produktplacering är värd att betala för, oftast vet 

inte företaget hur många personer de når ut till med sitt budskap. Enligt Williams et al 

(2005) så fungerar prissättningen som en standard avgift, exempelvis exponering per 

sekund. Även var i filmen/tv-serien exponeringen ska ske kan ha betydelse för vilken 

kostnad en placering har. 

5. Den etiska aspekten av produktplacering kan ifrågasättas, tittarna betalar för att se sina 

filmer/tv-serier och då kan de känna att produktplacering blir ett intrång i deras 

privatliv, de tittar inte på filmen/tv-serien för att få se reklam. Undersökningar visar att 

tittarna är positivt inställd till produktplaceringen så länge den smälter in på ett bra sätt 

utan att störa filmupplevelsen. Om produktplacering inte passar in så kan tittaren 

uppleva det som reklam. Kritiker har även hävdat att filmer som innehåller 

produktplacering bör vara reducerade i pris på biljett eller film. Anledning till detta är 

att de hävdar att produktionsbolagen får in stora pengar på detta utan att det ger 

tittarna något mervärde (Gupta et al, 2000). 

Panda (2003) menar även att det är viktigt att företaget på förhand vet vilka andra varumärken 

som kommer att produkt placeras i filmen/tv-serien. Det bör inte vara en konkurrerande 

produkt av samma typ (substitut), då risken finns att denna produkt överglänser företagets 

egen produkt och eventuellt framställs på ett bättre sätt. Detta kan ge en negativ bild av 

företagets produkter då de kan bli förknippade med låg kvalitet (Panda, 2003). 

2.3 Persuasion Knowledge model (PKM) 
PKM teorin bygger på att människor utvecklar övertalningskunskap för att hantera eventuella 

övertalningsförsök. Övertalningskunskapen aktiveras via reklam och information från säljare, 

när det är aktiverat så granskas information mera kritiskt. Det utvecklas i ett tidigt stadium 

och utvecklas allt eftersom, några av grundstenarna är erfarenhet, social interaktion och 

kultur. Detta leder till att människors övertalningskunskap förändras med tiden, vilket i sin tur 

leder till att personer som utsätts för övertalningsförsök kommer att agera olika på det med 

tiden (Friestad & Wright, 1994). 

Subtil produktplacering går under radarn på människor och aktiverar inte deras 

övertalningskunskap. Övertydlig produktplacering aktiverar deras övertalningsläge och leder 
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till negativa tankar och irritation hos publiken, vilket i sin tur kan leda till en mera negativ 

inställning gentemot varumärket som blev exponerat. Detta leder till att företagen noggrant 

måste se till att produktplaceringen passar in i sitt sammanhang och inte känns onaturlig 

(Cowley & Barron, 2008).   

2.4 Hur uppfattas produktplacering av tittare 
Detta är en modell baserad på tidigare teori kring produktplacering gjord av Balasubramainen, 

et al (2006). Denna modell beskriver vilken effekt produktplacering får utifrån olika faktorer 

samt hur den uppfattas av den tilltänkta målgruppen. Modellen består av fyra komponenter 

som beskrivs nedan. 

 

Figur 3: Publikens respons till produktplacering 

Källa: Anpassad från Balasubramainen, Karrh och Patwardhan (2006) 

 

Utförandet beskriver olika faktorer angående hur produktplaceringen sköts av företaget som 

produkt placerar. Faktorer som är viktiga här är typ av program/film, en glad och positiv film 

ökar möjligheterna för att tittarna ska få en positiv och optimistisk bild av ett varumärke. En 

negativ/mörk film med hemsk stämningen ökar risken att varumärket blir förknippat med 

negativa händelser (Forgas & Moylan, 1987). Mängd information som presenteras har en 

avgörande roll, mer information ökar igenkännandet och minnet av en produkt men ökar även 

risken för att produktplaceringen ska kännas irriterande och distraherande (Russel, 1988).  

Hur väl produkten passar in i sammanhanget är även viktigt, produkten ska kännas naturlig 

och ej malplacerad (Cowley & Barron, 2008).   

Individuella faktorer beskriver sådant som påverkas av mottagaren av produktplacering. 

Viktiga faktorer här är hur personen ställer sig till reklam, om de är negativt inställd till 

reklam är de även negativt inställda till produktplacering. Deras relation till varumärket som 
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placeras. Hur väl de tycker produktplaceringen passar in i sammanhanget och hur det 

kommuniceras, detta hänger ihop med visuell, muntlig och kombinerad placering samt om 

placeringen är en viktig byggsten i handlingen. Vilken typ av produkt som placeras har även 

en inverkan, alkohol, tobak och vapen anses vara oetiskt att produktplacera och bör ej 

exponeras. (Gould, 1997).    

Typ av produktplacering beskriver hur tydlig produktplaceringen är vilket leder till frågan 

hur medveten betraktaren är av produktplaceringen. Är betraktaren ej medveten, relativt 

medveten eller fullt medveten om att det är produktplacering de upplever (Balasubramanian et 

al, 2006). 

Utifrån detta uppstår effekter av produktplaceringen, dessa kan delas upp i tre kategorier.  

o Psykologiska effekter som omdöme av varumärket, tittarna kan till exempel anse att 

varumärket verkar sportigt, lyxigt eller vara ett budgetmärke. Vilket omdöme tittarna 

ger varumärket beror till stor del på hur det exponeras och i vilken typ av tv-serie/film. 

(O’guinn & Shrum, 1997). Varumärkesminnet kommer troligen också öka, även fast 

produktplaceringen är relativt otydlig så kan det sätta sig i det kortsiktiga minnet hos 

tittarna. Exponeringen kan även ge ett långsiktigt minne hos tittarna om exponeringen 

utförs på ett sätt så att tittaren är fullt medveten om varumärket (Balasubramanian et 

al, 2006). 

 

o Påverkande effekter så som hur varumärket skildras och hur tittarna kan identifiera 

sig med varumärket, exempelvis om en huvudkaraktär framställs på ett ”tufft” sätt 

kommer de produkter denna använder vara förknippade med det. Personer som känner 

samhörighet med denna karaktär har större chans att köpa dessa produkter. Attityd till 

varumärket påverkas av hur tydlig produktplacering är och hur medveten tittaren är av 

det. En låg eller medel tydlighet har ofta positiva effekter medan en hög tydlighet 

leder till en motvilja mot varumärket och känslan att varumärket är egoistiskt och tar 

för stor plats (McAnnis & Jaworski, 1989). 

 

o Impulsiva effekter som avsikt att köpa, vilket verkar öka om det skötts på rätt sätt. Ett 

varumärke som synts i media ökar möjligheten att kunden kommer att fundera över 

detta varumärke vid sitt val. Hur kunden använder en produkt beror på hur den 
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framställs i en film, genom att framställa produkten på rätt sätt kan företaget styra hur 

kunden kommer använda sin produkt (Morton & Freidman, 2002).   

2.5 Typer av produktplacering i film/tv-serier 
Enligt Williams et al (2011) finns det fyra former av produktplacering i filmer och tv-serier, 

dessa är som följer nedan. 

1. Endast visuell produktplacering i bakgrunden utan någon muntlig presentation eller 

närmare samband med scenen, exempelvis en bil som står i bakgrunden. 

2. Produkten används i en scen utan muntlig presentation, exempelvis att 

huvudkaraktären äter en hamburgare från McDonalds i en scen.  

3. Muntlig presentation av en produkt eller varumärke, exempelvis att huvudkaraktären 

säger att denna är hungrig och sugen på att äta på McDonalds. 

4. Produkten visas i en scen samtidigt som den presenteras muntligt, exempelvis att 

huvudkaraktären kör en Audi och samtidigt nämner teknisk fakta kring bilen.  

Hur produktplaceringen uppfattas av betraktaren beror på vilken sorts produktplacering det 

rör sig om, en endast visuell placering riskerar inte att störa filmen lika mycket som en 

kombinerad placering. En kombinerad placering har en hög påverkan på betraktaren och om 

produkten även har en mening i filmen så ökar igenkännandet av produkten. Det ställer dock 

höga krav på att produkten passar in i sammanhanget och inte känns malplacerad men det är 

det absolut bästa sättet att exponera en produkt om det fungerar i produktionen (Williams et 

al, 2005). 

Produktplaceringen kan uppkomma utifrån tre sätt enligt Williams et al (2005) dessa är som 

följer nedan. Även en fjärde variant som Gupta, Balasubramanian och Klassen (2000)  

nämner presenteras. 

1. Företaget i fråga tar kontakt med ett produktionsbolag och föreslår att deras produkter 

skulle passa in i produktionen. Detta kan göras oavsett om produktionsbolaget söker 

sponsorer eller inte. 

2. Produktionsbolaget tar kontakt med ett företag och föreslår att deras produkter skulle 

passa i deras kommande produktion. 
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3. En mellanhand som förmedlar mellan olika produktioner och företag och matchar ihop 

de som är lämpliga. Exempel på företag som sysslar med detta i Sverige är InBetween 

Entertainment och Mindshare. 

4. Det finns även en annan form av produktplacering som kallas ofrivillig 

produktplacering, detta är när ett produktionsbolag använder ett varumärke utan att ta 

kontakt med företaget som äger varumärket. De hyr eller köper istället produkten och 

använder den i sin produktion som de vill (Gupta et al, 2000). Anledningen till detta är 

att göra filmen/tv-serien verklighetstrogen samtidigt som de har friheten att bestämma 

över produktionen, de behöver inte ta hänsyn till företagens krav och intressen 

(Balasubramanian, 1994). Företagen saknar därmed kontroll över hur varumärket 

framställs om produktionsbolagen använder denna typ av produktplacering.  

 

Figur 4: uppkomsten av en produktplacering 

Källa: Baserad på teori från Williams et al (2005) samt Gupta et al (2000) 

 

 

Bilden ovan visar hur denna teori stämmer överens med vår matris som vi presenterade i 

problemdiskussionen. Utifrån vilken av dessa rutor som används kommer graden av kontroll 

att variera. Absolut minst kontroll för varumärkesägaren uppkommer genom ruta fyra, den 

ofrivilliga produktplaceringen. Enligt teori som härstammar från USA så kan 

varumärkesägarna i vissa fall ta till legala medel om produktionsbolagen exponerar 

varumärket i negativ bemärkelse(Gupta et al, 2000). De tre övriga kan variera från låg till hög 

kontroll. Ofta har varumärkesägaren hög kontroll då de på förhand läser igenom manus och 

har på förhand bestämda krav på att varumärket ej får exponeras negativt. Om dessa krav inte 
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uppfylls så går de inte med på att produktplacera. Ibland verkar dock producenten ha mest att 

säga till om vilket reducerar kontrollen något för varumärkesägaren. (Gupta et al, 2000).  

3. Metod 

I detta kapitel ska vi redogöra för vilken metodansats som valts för att svara på våra 

forskningsfrågor. Det kommer att presenteras hur vi har gått tillväga för att få fram 

intressant information samt vilken tillförlitlighet denna information har. Vi kommer även 

presentera vår respondent som kommer agera intervjuobjekt.  

3.1 Metodansats 
Syftet med studien har varit att undersöka hur de negativa effekterna av en produktplacering 

kan motverkas av företag. För att utreda detta har vi använt oss av ett kvalitativt angreppssätt 

vilket anses lämpa sig bäst för denna studie.  Bryman och Bell (2011) nämner att man ska 

använda sig av det angreppssätt som bäst lämpar sig för att besvara forskningsfrågorna eller 

problemformuleringen (Bryman & Bell, 2011). 

Kvalitativ kommer från det latinska ordet qualitas som har betydelsen ”beskaffenhet” (Starrin 

& Svensson, 1994). Bryman och Bell (2011) definierar kvalitativ forskning som en strategi 

där fokus vanligtvis ligger på analys av ord och inte kvantifiering. En kvalitativ ansats tillåter 

för en mera djupgående beskrivning samt att det tillåter forskaren att förstå varför det sker 

också (Gibbs, 2007).  

Denna studie har utgått från teorier angående produktplacering samt marknadsföring som 

erhölls under sökandet efter sekundärdata till denna studie. Vi har valt att tillämpa ett 

deduktivt angreppssätt då det verkar mest tillämpbart då vi har en begränsad tid att skriva 

rapporten på. Deduktion kan förklaras som att vi tar fram primärdata för att se om 

verkligheten stämmer överens med sekundärdata som teorin bildats på (Bryman & Bell, 

2011).  

Målet med denna studie är att öka förståelsen om hur företagen undviker de negativa 

effekterna som kan uppkomma med en produktplacering. För att uppnå detta behövs även en 

förståelse för vilka negativa effekter som finns angående produktplacering och relevanta 

teorier bakom det.  
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3.2 Primärdata och sekundärdata 
Primärdata kan definieras som data forskaren har samlat in själv till en specifik uppgift. 

Denna data har samlats in genom semi-strukturerad intervju med Volvos projektledare för PR. 

Sekundärdata är data som inte insamlats specifikt till en studie utan data från tidigare 

forskning som andra har genomfört (Bryman och Bell, 2011).   

För att hitta intressant sekundärdata användes sökverktygen på LTU:s biblioteks hemsida. 

Bland annat Google Scholar och Primo användes och sökorden som användes var främst 

”Product Placement” och ”Produkt Placering” samt tilläggsorden ”Negative/Negativa” och 

”Media”. Även tryckt litteratur från LTU:s bibliotek samt litteratur från tidigare 

marknadsföringskurser vi har genomgått har använts. Nackdelarna med att använda 

sekundärdata är enligt Bryman och Bell (2011) att författaren inte sedan tidigare är bekant 

med materialet samt att det kan vara svårt att säkerställa vilken kvalitet som dessa 

sekundärdata har. Mycket information har analyserats för att säkerställa vad som var sakligt 

och vad som var trovärdigt och en hel del har valts bort då det inte kändes sakligt eller 

aktuellt.  

3.3 Datainsamling 
För det mesta är kvalitativa studier induktiva där man tar fram och grundar sin teori på 

insamlad data som framkommer i den kvalitativa studien. Dock så är inte all kvalitativ 

forskning induktiv enligt Bryman och Bell (2011). De hävdar att det inte går att definiera 

kvalitativ forskning som induktiv, och att det inte går att definiera kvalitativ forskning som 

vad den kvantitativa forskningen saknar (Bryman & Bell, 2011). 

Det finns många olika sätt att utforma en studie på och många olika metoder för det. De fem 

vanligaste är Etnografi/deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, fokusgrupp, 

språkbaserade metoder för insamling och analys av kvalitativa data, exempelvis 

samtalsanalys, insamling och kvalitativ analys av texter och dokument (Bryman & Bell, 

2011). 

Till denna studie anses det mest lämpliga sättet att få fram kvalitativ data att utföra kvalitativa 

intervjuer då de är mer flexibla än en kvantitativ intervju, kvalitativ intervju är intresserad av 

respondentens åsikter, kvantitativ intervjuer tenderar att utgå från forskarens intressen 

(Bryman & Bell, 2011). Enligt Bryman och Bell (2011) är intervju den mest prominenta 

metoden för kvalitativ forskning.  
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Det finns två huvudsakliga former av kvalitativa intervjuer, ostrukturerad och semi-

strukturerad. Ostrukturerade intervjuer kan fungera genom att intervjuaren ställer en enda 

fråga och respondenten får diskutera detta ämne i den utsträckning denna vill. Semi-

strukturerade intervjuer utgår ofta från en lista med frågeställningar som är valda i förväg, 

listan brukar benämnas som intervjuguide. Detta ger respondenten friheten att svara på sitt 

eget sätt på de specifika frågorna (Bryman & Bell, 2011). 

En semi-strukturerad intervju har använts och den har utgått från en intervjuguide (Se bilaga 

1) som hjälper oss att svara på våra forskningsfrågor. Intervjun genomfördes som en 

telefonintervju av den enkla anledningen att det valda företagets huvudkontor ligger långt 

ifrån Luleå där vi är stationerade. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) är fördelarna 

med en telefonintervju att de går fort att genomföra, ger hög svarsfrekvens samt ger 

möjligheten att följa upp frågor. De negativa sidorna som identifieras är att det kan vara svårt 

att ställa allt för komplicerade eller känsliga frågor, intervjuaren kan inte visa bakgrunds 

material som bilder och dokument för att förtydliga vad denne menar (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006).  

3.4 Intervjuguide 
En semi-strukturerad intervjuguide behöver täcka vilka frågeställningar som ska beröras, 

Intervjun ska vara flexibel och frågorna ska vara formulerade så att det finns plats för 

alternativa synsätt eller idéer. Några viktiga punkter att tänka på när man utformar en 

intervjuguide är följande enligt Bryman & Bell (2011) att, skapa ordning bland frågorna, 

utforma frågorna på så sätt att de underlättar besvarandet av frågeställningen, använda ett 

enkelt språk, inga ledande frågor samt ta reda på bakgrundsfakta som ålder, kön, namn och 

befattning på respondenten. Intervjun spelades in för att den lättare skulle kunna analyseras 

och att det skulle gå at citera de svar som erhölls. Detta underlättar även själva intervjun, då 

den som intervjuar kan koncentrera sig på respondenten istället för att fokusera på att 

anteckna varje ord denne säger Bell (2006). Respondenten informerades i förväg om vår 

önskan att spela in intervjun, respondenten hade därefter möjlighet att tacka nej till inspelning. 

Enligt Bryman & Bell (2011) kan inspelning i vissa fall göra respondenterna osäkra samt att 

de håller inne på värdefull information. Detta var dock inget som upplevdes under intervjun, 

respondenten svarade obehindrat på frågorna. 
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3.5 Urval 
I valet av företag för intervju utgick vi från tv-serien Solsidan och de företag som 

marknadsför sig i serien genom produktplacering. Anledningen till detta är att denna serie har 

blivit kritiserad för att innehålla mycket produktplaceringar. Detta gav en lista på ca 20 olika 

företag, vilka sedan reducerades utifrån eget tycke beroende på hur mycket de ansågs ha setts 

i serien. Fokus var sedan utifrån dessa företag att hitta något som har riskerat att få sitt 

varumärke skadat på något sätt av att medverka i serien. I urvalsprocessen finns alltid risken 

att man inte får tillgång till den önskade respondenten då dessa har makten att bestämma om 

de vill intervjuas (Bryman & Bell, 2011). Det upplevdes som att företagen inte var allt för 

villiga att delta i en intervju, flertalet tillfrågade företag valde att inte svara eller tackade nej. 

Ett av våra önskade företag ställde sig dock positiva till att delta i intervjun, detta företag 

presenteras nedan. 

3.5.1 Volvo Personvagnar AB 

Volvo personvagnar är ett av de ledande företagen inom bilindustrin och har en lång historia 

med klassiska bilar och innovationer. Deras bilar är bland de mest sålda bilarna i Sverige och 

de har ett gott rykte (Volvo Personvagnar, 2013). Volvo har synts i ett flertal filmer och tv-

serier, ett av de mest uppmärksammade är Solsidan, där två nya Volvobilar 

produktplacerades. Produktplaceringen har fått en del kritik, då vissa kritiker anser att Volvo 

inte passar in i dessa överklassområden. Huvudkaraktären bytte från bilmärket Lexus, vilket 

är ett betydligt dyrare och exklusivare bilval (Fröberg, 2012). Detta gjorde att Volvo kändes 

onaturligt och inte passade in i sammanhanget vilket kan skada ett varumärke enligt Cowley 

& Barron (2008). Det har även framförts kritik om att denna produktplacering har varit 

övertydlig och överexponerad, vilken även detta kan skada ett varumärke enligt Williams et al 

(2005). 

3.6 Tillförlitlighet och pålitlighet av undersökningen 
Reliabilitet och validitet är viktiga faktorer att beakta för att få en klar bild av hur kvaliteten i 

en undersökning kan uttryckas. Validitet kan överlag beskrivas som om det verkligen mäts det 

som man har för avsikt att mäta. Validitet kan även delas upp i olika typer av validitet, dessa 

är intern och extern validitet. Intern validitet kan beskrivas som hur undersökarens 

observationer stämmer överens med tidigare teorier och extern validitet kan beskrivas hur 

resultatet kan användas för att passa i andra situationer. Den externa validiteten kan vara låg 

då en kvalitativ studie ofta studerar en liten grupp och därför kan vara väl specifikt då djup 
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istället för bredd efterfrågas (Bryman & Bell, 2011). Den interna validiteten är relativt hög, då 

vi utgår från tidigare teorier när vi dikterade intervjuguiden.  

Några av de viktigaste faktorerna vid en kvalitativ undersökning är att intervjuerna hålls med 

personer på rätt befattning som har tillgång till väsentlig information samt att intervjun 

innehåller tydliga intervjufrågor som inte misstolkas. Då endast en intervju har genomförts är 

validiteten relativt låg, det skulle vara positivt att hålla fler intervjuer då validiteten ökar med 

antal undersökningar. Tidsbegränsningen och svårigheten att få villiga företag gjorde att 

endast ett företag analyserades, det fokuserades istället på en välgjord analys av detta företag. 

Kvalitativ data som insamlats genom intervju har en hög validitet då det finns möjlighet att 

ställa följdfrågor och förklara för respondenten. Intervjuaren kan då försäkra sig om att 

respondenten har förstått frågan och svarar på rätt sak (Bryman & Bell, 2011).  

Reliabilitet kan beskrivas som tillförlitligheten hos en undersökning, detta är viktigt att ta 

hänsyn till både när sekundärdata och primärdata analyseras. Reliabilitet som mått visar om 

två undersökningar med samma tillvägagångssätt men vid olika tillfällen ger samma resultat, 

om resultatet skiljer sig stort är undersökningen ej klassificerad som tillförlitlig (Bell, 2006).  

För att öka reliabiliteten används en intervjuguide samt att intervjuns genomförande beskrivs 

utförligt, detta för att underlätta förståelsen hur data samlades in. 

3.7 Metodkritik 
Vi som författare måste kritiskt granska hur denna studie har genomförts och vilka problem 

som vi ser och vad som skulle kunna ha genomförts på ett bättre sätt. Kvalitativ forskning 

kritiseras för att vara subjektiv då författarna själva väljer vad som de anser är viktigt samt 

relationen till undersökningspersonerna kan bli för personlig (Bryman & Bell, 2011). Vi har 

tänkt på detta i vår studie och försökt att inte låta våra egna åsikter påverka vad vi undersöker 

eller slutsatsen vi kom fram till.  

Då detta ämne är relativt outforskat är en viss subjektivitet nödvändig för att vi ska uppnå vårt 

syfte och att denna studie inte ska bli för stor. Fler intervjuer med olika företag som använder 

sig av produkt placering för att marknadsföra sina produkter eller varumärke hade varit 

optimalt då man kan jämföra resultaten från dem för att på så sätt öka tillförlitligheten och ha 

mer data att stödja forskningsfrågornas svar på. 
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3.8 Analysmetod 
Bryman & Bell (2011) menar att kvalitativ data från intervjuer brukar leda till ostrukturerade 

anteckningar som kan vara avancerade att analysera, det är även en tidskrävande process att 

analysera dessa data. Intervjun renskrevs utifrån inspelningen och de anteckningar som fördes 

för att en klar bild av intervjun skulle uppstå. Information som ej kunde anses relevant 

raderades för att reducera mängden data. Den stora fördelen med att transkribera en intervju är 

att det underlättar om man jobbar i grupp, intervjun kan användas av alla medlemmar i 

gruppen.  Det finns olika strategier när det kommer till transkribering av intervjuer, i vissa fall 

kan man välja att bara transkribera delar av intervjun och göra anteckningar på resterande. 

Nackdelen med detta är att det finns en överhängande risk att man förlorar sammanhanget för 

det man transkriberar (Gibbs, 2007). Denna studie har varit deduktiv då vi utgått från teorier, 

empirin har sedan jämförts mot dessa teorier. Intervjufrågorna var kategoriserade efter 

teorikapitlet vilket gjorde det smidigt att jämföra dessa mot teorier. Enligt Bell (2006) är 

målet med att analysera primärdata att se mönster och om dessa data skiljer sig från teorier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Luleå Tekniska Universitet 

4. Empiri 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av insamlad data utifrån den intervju som har 

anordnats. Personen vi har intervjuat presenteras samt en sammanfattad intervju utifrån vår 

intervjuguide. 

4.1 Presentation av respondent 
En intervju hölls den 6 maj 2013 med Annika Bjerstaf som är projektledare för PR och 

information på Volvo personbilar Sverige. Annika sköter främst extern kommunikation och 

mediefrågor och är den person som produktionsbolagen först kontaktar angående 

produktplacering.  Annika har jobbat för Volvo under 18 års tid med PR relaterade frågor. 

Intervjun hölls över telefon och styrdes utifrån den intervjuguide som tidigare tagits fram (se 

bilaga 1). Hon fick svara fritt på frågorna samt att både Bjerstaf och den som intervjuade hade 

möjlighet att ställa motfrågor för att säkerställa att vi fick rätt svar.  Samtalet spelades in efter 

samtycke. Vi kommer under analys avsnittet att benämna Annika Bjerstaf som Volvo istället 

för Bjerstaf (2013), detta för att lättare kunna särskilja fakta vi fick från intervjun med fakta 

insamlad via teorier.  Dock under nedanstående presentation av empirin benämns hon som 

Bjerstaf då ingen teori är inblandad. 

4.2 Intervju med Annika Bjerstaf, Volvo 
Bjerstaf menar att Volvo länge har sysslat med produktplacering, redan på 60-talet sågs 

Volvos modell P1800 i den klassiska tv-serien Helgonet. Produktplacering har dock blivit 

betydligt mer utbrett som marknadsföringskanal och mer pengar spenderas på denna typ av 

marknadsföring.  

Enligt Bjerstaf är anledningen till att de använder produktplacering att exponera varumärket i 

en passande miljö som ska öka efterfrågan och försäljningen av deras produkter. 

Volvo erhåller ett stort antal förslag om produktplacering varje år, Bjerstaf menar att de tackar 

nej till så mycket som 97 procent av alla tillförfrågningar, anledningen till detta är att 

förslagen ej passar deras värdegrund samt att de har begränsade resurser. En produktplacering 

kräver mycket tid för planering samt utlåning av material i form av bilar och därför kan endast 

ett begränsat antal produktplaceringar genomföras årligen. Enligt Bjerstaf utgör 

produktplacering en väldigt liten del av deras totala marknadsföring, Bjerstaf har dock inga 

exakta siffror på detta men konstaterar att den är liten.  
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När Volvo inleder en produktplacerings process sker det oftast genom att produktionsbolagen 

kontaktar Volvo med sina idéer. Men på senare tid har det blivit vanligare att Volvo söker upp 

kommande produktioner där de tycker varumärket passar in. Till sin hjälp för att utvärdera 

produktioner använder de mellanhänder, Bjerstaf ger exempel på företaget ”Mindshare” som 

är ett mediebolag som sysslar med kommunikationsfrågor. De kan till exempel hjälpa till med 

att identifiera tv-serier/filmer som har rätt målgrupp för Volvo samt kontakter med 

produktionsbolag. Enligt Bjerstaf så kan kontrollen över en produktplacering öka om det är 

Volvo som tar första initiativet genom att de har större chans att hitta rätt objekt samt att de 

kan använda sina mellanhänder för att erhålla ökad kontroll. 

Kontroll över produktplaceringen säkerställs genom att produktionsbolagen skickar ut manus 

och tilltänkta scener där produkten är tänkt att visas i förväg. Dock menar Bjerstaf att 

producenten har möjlighet att klippa i filmen i efterhand vilket leder till relativt liten kontroll 

över produktionen. Bjerstaf hävdar att långfilmer leder till lägre kontroll då regissören ofta 

har mer konstnärlig frihet. Bjerstaf understryker att produktplaceringen sker i samrådande då 

bägge parter har något att vinna på en effektiv produktplacering. 

En svårighet med produktplacering är enligt Bjerstaf svårigheten att mäta effekterna och 

responsen hos publiken. Hon erkänner att Volvo i Sverige är dåliga på att mäta detta. Hon har 

dock ett exempel från USA där det verkligen gick att se effekter av produktplaceringen på 

försäljningen. Det var Twilight filmerna där en av huvudkaraktären körde Volvos modell 

C30, försäljningen steg markant vid lanseringen av dessa filmer. Vad man kan se i Sverige är 

att produktplaceringen väcker känslor, efter Volvos medverkan i tv-serien Solsidan har de 

blivit väldigt omskrivna i negativ bemärkelse i krönikor, nyhetssidor samt bloggar då dessa 

ansåg att produktplacering var för mycket. Volvo själva är dock nöjda med sin 

produktplacering och har uppfattningen att den gav en bred exponering.  

Det är väldigt viktigt att produktplaceringen når rätt målgrupp samt att produktionen är 

förknippade med rätt kärnvärden för Volvo. Till sin hjälp använder de sig av mellanhänder 

exempelvis ”Mindshare”. Bjerstaf tar exemplet Bygglov då de har produkt placerat där i 

många år. Det är en tv-serie som förmedlar positiva känslor och exponerar bilarna i en 

passande miljö.  

Det finns dock en del faktorer som gör att Volvo inte produkt placerar, bilen får inte framstå 

som att den är av dålig kvalitet och inte heller gå emot deras kärnvärde som är säkerhet. Om 

bilen förekommer i en trafikolycka på tv kan detta sätta sig på näthinnorna hos publiken och 
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förstöra deras image som en säker och trygg bil. Volvo är mer ute efter att produktplacera i 

positiva produktioner, då en mörk produktion förmedlar fel känslor. 

Det finns något som heter ofrivillig produktplacering, detta är när produktionsbolagen köper 

in eller hyr produkter utan det berörda företagets vetskap. Bjerstaf menar att detta kan vara ett 

stort problem då de inte har något som helst kontroll över hur produkten framställs. Hon ger 

exemplet första säsongen av ”Sveriges mästerkock” år 2011 då produktionsbolaget hyrde in 

Volvobilar från Hertz biluthyrning, dessa bilar såg ej visuellt tilltalande ut. De hade 

exempelvis plåtfälgar istället för aluminiumfälgar och saknade extra utrustning.  Detta gjorde 

att bilarna framstod på fel sätt och Volvo tog då kontakt med produktionsbolaget för att lösa 

detta problem och förhindra att det sker igen i framtiden.  

Bjerstaf menar att det först och främst är viktigt med visuell exponeringen men att det även 

kan ge positiv effekt om det kombineras verbal exponering. Hon hävdar dock att det är väldigt 

viktigt att exponeringen passar i handlingen. Om exponeringen inte passar in blir det löjligt 

och känns som en instruktionsfilm eller reklamfilm för bilen. Då anser hon att 

produktplaceringen kan få motsatt effekt och göra tittaren irriterad. Hon menar att detta kan 

bli ett etiskt problem om filmen blir allt för lik vanlig reklam, det är inte det som publiken har 

betalat för att se. Volvo själva anser att de är duktiga på detta och Bjerstaf har inget exempel 

på när de har misslyckats. Omgivningen verkar dock tycka att produktplaceringen i Solsidan 

var ett misslyckande. 
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5.  Analys 

I detta kapitel kommer insamlad data från intervjun att analyseras och jämföras med de 

tidigare teorierna som presenterades under teorikapitlet. Likheter och skillnader presenteras 

tillsammans med en djupare analys av svaren från intervjun. Enligt vår uppfattning går de två 

forskningsfrågorna hand i hand och varje teori innehåller något som kan svara på 

forskningsfrågorna. Därför valdes det att analysera teori för teori istället för att analysera 

var forskningsfråga för sig. Dock under slutsatsen delar vi upp den i de två 

forskningsfrågorna. 

 

5.1 Kommunikationsmodellen 
Kommunikationsmodellen fungerar som en cirkulär process där det krävs en sändare och en 

mottagare. Sändaren kommer att koda ett budskap som ska passa en på förhand vald 

målgrupp. För att hitta denna målgrupp krävs det en kommunikationskanal där denna 

målgrupp kan nås (Czinkota & Ronkainen, 2013). Att hitta en kommunikationskanal där rätt 

målgrupp kan hittas är svårt enligt Volvo, därför används ofta mellanhänder som är experter 

på detta område. Volvo menar att de har ett nära samarbeta med mediebolaget ”Mindshare” 

som har uppgifter om vilken grupp av människor som tittar på ett givet tv-program/film samt 

information om kommande produktioner. Enligt Volvo är detta nödvändigt att göra, då fel 

kommunikationskanal förstör produktplaceringens syfte. Det spelar då ingen roll hur bra 

produktplaceringen ser ut om det är fel målgrupp som upplever den.  

Enligt Volvo använder de film och tv-serier som kommunikationskanal i lika stor 

utsträckning. Bägge har dock för- och nackdelar, filmer genererar mindre kontroll då 

producenten har stor konstnärlig frihet och kan klippa som denne behagar men de har chansen 

att nå ut till ett stort antal personer. Tv-serier har ofta en lång livscykel och möjlighet att 

uppdatera produktplaceringen under seriens gång.   

För att veta om kommunikationen har varit lyckat måste sändaren (Volvo) kunna mäta 

responsen på något sätt (Czinkota & Ronkainen, 2013), detta är en av de största nackdelarna 

med produktplacering enligt Volvo. Det finns inget effektivt sätt att mäta detta på, enligt 

Volvo syns det oftast ingen större skillnad i försäljningsvolym även om det har hänt Volvo i 

USA. Skriverier i media kan öka efter en produktplacering, det hände Volvo i samband med 

Solsidan. Men responsen från den tilltänkta målgruppen är svår att mäta, deras uppfattning av 
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Volvo kan ändras men det är inte säkert att de visar det på något sätt (köp, provkörning). 

Feedback ska enligt teorin erhållas efter att budskapet har nått målgruppen (Czinkota & 

Ronkainen, 2013).  Detta är dock enligt Volvo inte alls så självklart, feedbacken de fick i 

samband med Solsidan var främst från kritiker som kritiserade att produktplaceringen var för 

mycket och inte passade in i sitt sammanhang, de anser dock ändå att det var en god 

produktplacering då Solsidan nådde ut till miljonpublik. Dock utan värdefull feedback vet inte 

sändaren om kommunikationen har varit lyckad (Czinkota & Ronkainen, 2013). 

Det finns en hel del störningar som kan förstöra budskapet och hindra det från att nå 

målgruppen enligt Foulger (2004), Volvo håller med om detta och menar att en av de största 

farorna med produktplaceringen är att det inte passar in i sammanhanget och känns onaturligt. 

Eftersom syftet med produktplacering är att visa upp produkten i en passande miljö som ökar 

köpsuget kan inte företaget visa sina produkter på ett onaturligt sätt. Då finns risken att 

betraktaren stör sig på produktplaceringen och får en negativ bild av varumärket.  

Även en produktplacering i en tv-serie eller film som visar sig bli ett fiasko är ett 

misslyckande enligt Volvo. Då når inte budskapet ut till rätt mängd människor och 

varumärket kan bli förknippat med denna serie. Enligt Volvo tackar de nej till så mycket som 

97 procent av alla förfrågningar, det betyder att de enbart produkt placerar i de produktionerna 

med högst potential. Även att de själva med hjälp av mellanhänder söker upp de mest 

lämpliga produktionerna minskar risken för att de ska råka produktplacera i ett kommande 

fiasko.    

Foulger (2004) menar att det ofta finns någon mellanhand som fungerar som en gatekeeper 

och har möjligheten att bestämma vad som ska ses, när det ska ses och i vilket sammanhang. 

De bestämmer med andra ord vad som ska nå mottagaren ifrån sändaren. Volvo menar att 

producenten har stor konstnärlig frihet när det gäller att klippa ihop en film och även om det 

på förhand är bestämt ungefär vart och hur ett varumärke ska exponeras kan producenten 

ändra detta. De kan till exempel välja att visa varumärket under en kortare/längre tidsrymd 

eller under en annan scen. Producenten bör därför fungera som en gatekeeper då de är dem 

som har det slutgiltiga beslutet vid färdigställandet av en film.  Om varumärkesägaren tar 

kontakt med produktionsbolaget kan även de fungera som en gatekeeper då de ofta har större 

kontroll över hur varumärket exponeras i dessa fall, de kan i större utsträckning bestämma 

vilken bil som ska visas samt ha mer att säga till om gällande manus. Vem som är gatekeeper 

kan troligen också variera beroende på hur produktplaceringen inleddes. Om mellanhänder 
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används så kommer dessa att fungera som gatekeeper då de har makten att ge de förslag och 

matchningar som de tycker skulle passa och utesluta övriga förslag. Om det är en omedveten 

produktplacering så är producenten gatekeeper då de har all makt utan att behöva ta kontakt 

med varumärkesägarna (Volvo). 

 

5.2 Negativa faktorer kring produktplacering 
Williams et al (2008) menar att det finns ett flertal negativa faktorer kring produktplaceringar, 

detta är viktiga faktorer som ett produktplacerande företag måste ta ställning till innan de 

inleder en produktplacering. Dessa negativa faktorer diskuteras nedan.  

5.2.1 Förlorad kontroll över varumärket 

Williams et al (2008) menar att varumärkägaren kan förlora kontrollen över hur varumärket 

framställs och produkterna kan lätt visas upp missvisande. Detta håller Volvo definitivt med 

om och menar att Volvo arbetar hårt med att motverka detta. Genom att välja ut ett fåtal 

exponeringar årligen kan Volvo säkerställa att dessa passar varumärket. Volvo är noggrann 

med att deras varumärke verkligen ska passa in i sammanhanget och de kräver färdiga manus 

med instruktioner för hur och var bilarna kommer exponeras innan de inleder ett samarbeta. 

Produktionerna måste även gå i linje med Volvos kärnvärde som är ”säkerhet”, ingen 

produktplacering får gå emot detta och de väljer bort produktplaceringar som involverar 

bilolyckor och skadade bilar. Även känslan som en produktion förmedlar är viktig att ta i 

hänseende, enligt Volvo är de ute efter att produktplacera i positiva produktioner som väcker 

goda känslor hos betraktaren.  

5.2.2 Uppfattning av produktionens framgång 

Det är svårt för företaget att bilda en uppfattning angående hur populär en film eller tv-serie 

kommer bli. Enligt Volvo kostar en produktplacering mycket tid och resurser och då gäller det 

att satsa på rätt produktioner. Mellanhänder kan hjälpa till att hitta rätt produktion och 

reducera risken att exponera i en produktion som visar sig vara ett fiasko, 

Även övriga företag som produkt placerar i samma film kan skada varumärket, Volvo menar 

att de inte har jättestor kontroll över vilka andra varumärken som kommer synas i 

produktionen, vissa syns i manuset andra inte. Teorin säger att för mycket produktplaceringar 

i en och samma produktion kan skada samtliga varumärken som exponeras då betraktarna kan 

anse att de förstör filmen (Williams et al, 2008), detta anser Volvo kunna stämma. De tycker 

dock det är svårt att på förhand ha någon kontroll över detta, dels för att de inte vet vilka 



25 

Luleå Tekniska Universitet 

andra varumärken som kommer synes och dels att producenten har makten att klippa ihop 

produktionen som denna behagar (Volvo). 

Enligt Panda (2003) ska inte rivaliserande varumärken produkt placeras i samma film. Detta 

är Volvo noggranna med och ser till att andra bilmärken (substitut) inte ska framställas på 

samma sätt som Volvo, om de ska vara villiga att produktplacera i en film eller tv-serie vill de 

ha exklusivitet när det gäller bilar. Volvo gör dock vissa undantag från detta om det ändå kan 

stärka varumärket, exemplet Solsidan diskuterades med Volvo då Volvo, Skoda och Toyota 

produktplaceras i samma säsong.    

5.2.3 Förknippat med en speciell karaktär 

Produkten kan bli förknippad med en karaktär eller skådespelare och på detta vis kan 

varumärket skadas om denna missköter sig i sitt privatliv(Williams et al, 2008). Volvo har 

inget exempel på att detta har hänt för Volvo, men de kan tänka sig att det kan hända. De har 

dock exempel på filmerna Twilight där en av huvudkaraktärerna kör Volvos modell C30, det 

blev verkligen en lyckad produktplacering och bilarna blev delvis sammanknippade med 

denna karaktär, försäljningen ökade då en viss målgrupp idoliserade denna karaktär. Enligt 

Volvo bör det rent teoretiskt även kunna skada varumärket om denna person missköter sig 

och faller i popularitet, det är dock inget de har märkt av. 

5.2.4 Värdering av produktplacering 

Det finns en svårighet att veta vad produktplaceringen är värd att betala för, oftast är det svårt 

att utvärdera vilken potentiell publik en produktion har eller vilken grupp av människor som 

kan nås. Detta håller definitivt Volvo med om och menar att de lägger ner stor möda på detta. 

Som nämnts tidigare samarbetar de med mediebolaget Mindshare som har expertkompetens 

angående dessa frågor. Williams et al (2005) menar att prissättningen för en produktplacering 

ofta fungerar som en standard avgift, exempelvis kostnad per sekund.  Volvo menar dock att 

det inte alltid handlar om att erbjuda en pengasumma för att bli exponerad i en produktion, 

ofta behöver produktionen ett antal bilar för att frakta utrustning och personer, Volvo kan då 

låna ut ett antal bilar i utbyte mot att de exponerar en Volvo i produktionen, det blir mer som 

en sponsring i detta fall. Detta kostar självklart också pengar för Volvo men de föredrar att 

sköta betalningen för produktplaceringen på detta sätt så långt det går med vissa undantag. 

Detta minskar risken något, istället för att lägga ut en pengasumma då dessa bilar återlämnas 

efter produktionen är färdiginspelad. 
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5.2.5 Etiska problem 

Enligt Volvo är det viktigt att produktplaceringen passar in och inte överexponeras då detta 

kan jämställas med vanligt reklam. Detta kan bli ett etiskt problem då tittarna inte har betalat 

för att titta på reklam och förväntar sig en film utan reklam (Williams et al, 2011). Volvo 

hävdar att det viktigaste de kan göra för att motverka detta är att exponera varumärket på ett 

naturligt sätt och få det att passa in i handlingen. Tittarna får inte uppleva det som reklam. 

Enligt undersökning är de flesta tittare positiva till produktplacering om det inte stör 

upplevelsen (Panda, 2003).  Upplever tittarna produktplaceringen som reklam kan det få 

negativa effekter på hur tittarna förhåller sig till varumärket och det kommer bli förknippat 

med negativa känslor och irritation (Cowley & Barron, 2008). 

 

5.3 Peruasion Knowledge Modell (PKM) 
Friestad och Wright (1994) menar att människor utvecklar ett sätt att hantera 

övertalningsförsök som sker genom reklam och från säljare, subtil produktplacering aktiverar 

inte det och person som exponeras kommer att bli påverkade utan att de vet om det. Det hela 

hänger på att produktplaceringen inte blir övertydlig och klassas som reklam av tittaren. 

Volvo menar också att detta är viktigt då en produktplacering måste passa in och inte bli för 

prominent, det finns då en risk att det blir löjligt.  

Undersökningar visar att tv-tittare är positivt inställda till produktplacering så länge det 

smälter in och inte stör upplevelsen. Blir det för prominent klassas det som reklam av tittaren, 

prominent produktplacering kan skada varumärket istället för att ge varumärket ett lyft då 

tittaren ser det som reklam vilket leder till irritation samt negativa tankar (Cowley & Barron, 

2008). Volvo hävdar att övertydlig produktplacering kan liknas med reklam och det finns en 

hög risk att tittaren blir irriterad. De menar att de helst använder visuell produktplacering då 

risken med verbal placering är att det känns onaturligt och som en reklamfilm (Volvo). 

 

5.4 Hur uppfattas produktplacering av tittare 
Enligt Cowley och Barron (2008) bör inte en produktplacering vara övertydlig och innehålla 

för mycket information. Volvo menar att det får inte får vara för mycket produktfakta med 

och att det måste passa in. För att säkerställa att en tilltänkt produktplacering passar in i en 

serie/film så använder sig Volvo av mellanhänder, samt att de får tillgång till manuset med 
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scenerna där deras produkter ska användas i produktion i förväg. Med mindre kontroll finns 

det en större risk att ett varumärke far illa ut och kan förknippas med fel saker. 

Typen av produktplacering spelar också stor roll, visuellt är den bästa då chansen att den stör 

tittarens upplevelse är liten, en kombinerad visuell och verbal kräver att den vävs in i 

handlingen för att den inte ska bli ett irritationsmoment för tittaren (Williams et al, 2011). 

Enligt Volvo är en visuell produktplacering att föredra, men att det kan vara bra om den 

kombineras med en verbal, bara det inte stör tittarnas upplevelse.  

I långfilmer får regissören mer kontroll då de behöver mera konstnärlig frihet (Volvo). Volvo 

menar också att en produktplacering sker i samrådande, varken regissören eller företaget som 

får sin produkt placerad tjänar någonting på att en produktplacering används felaktigt i en 

scen. Man skulle kunna kalla det för en symbios, båda parterna behöver varandra, 

produktionsbolagen behöver rekvisita och pengar, företaget behöver exponering av sina 

produkter eller tjänster som påverkar deras tilltänkta målgrupp.  

Vilken typ av film/tv-serie som en produkt exponeras i har en inverkan på vad varumärket 

kommer bli förknippat med, enligt Forgas & Moylan (1987) är det bästa att exponera 

produkter i en glad och positiv film då produkterna blir förknippade med en positiv känsla. En 

exponering i en mörk och negativ film kan skada attityden av ett varumärke och ge negativa 

känslor. Detta håller Volvo definitivt med om och menar att de letar efter positiva 

produktioner som ska väcka positiva känslor och inge en glad och rolig stämning. Exempel 

kan vara Bygglov och Solsidan. O’guinn och Shrum (1997) menar också att det är viktigt att 

exponera produkterna i filmer/tv-serier som förmedlar en livsstil som passar ihop med 

produkten, exempelvis sportig eller lyxig. När Volvo bilar syns i Bygglov ger det känslan av 

en folklig och användbar bil som fungerar att använda i vardagen (Volvo). 

Effekterna av produktionsplaceringen är beroende på hur uppenbar en produktplacering är, 

och hur aktiv tittaren var. Enligt Cowley och Barron (2008) skadar för uppenbar 

produktplacering ett varumärke då det ses som reklam. Hur uppenbar den är för tittarna är 

dock relativt, enligt Cowley och Barron (2008) som i sin rapport kom till slutsatsen att det 

varierar beroende på hur engagerade tittaren är i serien/filmen. En person som är intresserad 

av serien/filmen kommer vara mera känslig för uppenbar produktplacering och reta sig mera 

på det än en person som är måttligt intresserad av serien/filmen. Volvo menar att de alltid 

strävar efter att få en produktplacering att kännas naturlig och störa tittaren så lite som 

möjligt, därför anser de att detta inte är något problem och de har ej upplevt det själva. 
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5.5 Typer av produktplacering i film/tv-serier 

Enligt Williams et al (2011) är den mest effektiva produktionsplaceringen den som vävs in i 

handlingen och är både visuell samt verbal. Volvo menar att en visuell produktplacering är 

den absolut bästa, det kan även kombineras med en verbal, det ställer dock högre krav på 

produktionsbolaget. Det är viktigt att produkten används rätt och inte i en mörk scen där 

huvudkaraktären använder sig av produkten för att göra någonting som publiken finner 

moraliskt eller etiskt fel, det skulle leda till att tittarna associerar produkten eller varumärket 

med det (Forgas & Moylan, 1987). Volvo menar att det skulle vara kontraproduktivt att 

produktplacera i serier eller filmer där produkten skulle gå emot deras kärnvärde. Exempelvis 

en Volvobil i en scen där bilen krockar på grund av ett motorfel, då Volvos kärnvärde är 

säkerhet.    

Williams et al (2011) menar att produktplacering kan uppkomma på tre olika sätt, att företag 

söker upp produktioner för att produktplacera, produktionsbolag söker upp företag, samt att 

mellanhänder matchar produktionsbolag och företag för en lyckad produktplacering. Volvo 

hävdar att alla tre sker parallellt med varandra, de tackar dock nej till 97 procent av förslagna 

produktplaceringar då de inte skulle passa in med Volvo.  

Det finns även ett fjärde alternativ enligt Gupta et al (2000) nämligen ofrivillig 

produktplacering där produktionsbolaget ej kontaktar företaget angående produkter de 

exponerar i produktioner är enligt Volvo ett problem. De mister all kontroll över hur 

varumärket exponeras och det är svårt att få ordning över detta. Det som kan göras är enligt 

Volvo att kontakta produktionsbolagen för att föra en dialog över hur detta problem kan 

motverkas.  

Kontrollen ökar om företaget tar första steget och initierar produktplaceringen, mellanhänder 

kan öka möjligheterna att produktionsplaceringen sker till rätt målgrupp. Det kostar både tid 

och resurser för ett företag att hitta rätt serier/filmer att produktplacera i, det är där 

mellanhänder kommer in, de fungerar som ett filter för företaget (Volvo). En parallell kan 

dras till den Svenska arbetsmarknaden där det också existerar ett matchningsproblem mellan 

de lediga jobben som finns och de arbetslösa. 

 

 



29 

Luleå Tekniska Universitet 

6. Slutsats 

I detta kapitel kommer resultatet från denna studie att presenteras och vi svarar på våra 

forskningsfrågor, även vår egen uppfattning kring detta ämne kommer att presenteras. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning utifrån oklarheter som vi har stött på 

under arbetets gång. 

 

Syftet till att denna studie genomfördes var för att ge klarhet över vilka negativa effekter som 

kan uppstå vid produktplacering och hur företag arbetar för att motverka detta. Syftet utgår 

utifrån våra två forskningsfrågor som har varit som följer. 

 Vilka negativa effekter och problem ser företag som kan uppkomma vid 

produktplacering i media?  

 Hur kan ett företag motverka negativa effekter vid produktplacering?  

 

Anledningen till att vi fann dessa forskningsfrågor intressanta är att produktplacering har ökat 

i användande och det är inte helt uppenbart hur effektivt det verkligen är. Under vår litteratur 

sökning visade det sig att det främst var de positiva effekterna av produktplacering som lyftes 

fram och att forskning angående negativa effekter kring produktplacering var bristfällig. Det 

framgick inte klart hur företag jobbar för att motverka negativa effekter, vilket gjorde att vår 

forskning kändes relevant att genomföra. 

 

6.1 Vilka negativa effekter och problem ser företag som kan 

uppkomma vid produktplacering i media?  
Vi kan definitivt börja med att dra slutsatsen att det finns ett flertal negativa effekter av 

produktplacering, samt att företagen verkar vara relativt medvetna angående dessa. Företagen 

verkar se en del svårigheter med att värdera vad en produktplacering är värd, detta har med 

svårigheterna att mäta respons att göra. Volvo menar att detta är en av de största svagheterna 

med produktplacering. 

Enligt Williams et al (2005) finns det stora svårigheter att på förhand veta vad en 

produktplacering är värd att betala för, ofta verkar det fungera som en standard prissättning 

per sekund. Enligt vår insamlade empiri verkar det dock mer vanligt att sponsra 
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produktionsbolaget med exempelvis bilar de kan använda vid produktionen i utbyte mot en 

exponering i den färdiga produktionen. 

Det finns ofta någon gatekeeper som har makten över hur ett varumärke exponeras, dessa kan 

göra så att varumärket exponeras på ett missvisande sätt. Företaget förlorar kontroll över hur 

deras varumärke exponeras, då produktionsbolaget har friheten att klippa och klistra när de 

färdigställer produktionen. Detta verkar vara ett extra stort problem när det gäller den 

ofrivilliga produktplaceringen där varumärkesägaren har nära obefintlig kontroll över hur ett 

varumärke exponeras i en produktion. Teorin som har studerats menar att varumärkesägarna 

har relativt stor kontroll, då de använder kontrakt och har möjlighet att använda legala medel 

för att avskräcka produktionsbolag från att exponera varumärken negativt. Denna teori 

behandlar dock USA marknaden där det är enklare att ta till legala medel. Enligt vår intervju, 

så har dock produktionsbolagen och producenten högre kontroll, då de har det sista ordet och 

konstnärlig frihet att klippa ihop filmen/tv-serien som behagas. Det verkar som det kan skilja 

mycket i dessa frågor beroende på land och lagar. 

 

Utifrån den intervju som hölls med Volvo fick vi känslan att företag ofta verkar gå på 

magkänsla, vi fick även känslan att de anser att större delen av all exponering är god 

exponering. Exemplet vi har här är tv-serien Solsidan som har fått negativa skriverier kring 

sin uppenbara produktplacering och där Volvo har synts flitigt.  Enligt teorin så ska inte 

produktplacering vara övertydlig då tittaren kan jämställa detta med ordinär reklam. Detta är 

just det som har blivit omskrivet angående Solsidan. Volvo framhåller dock att det var en 

lyckad produktplacering, då den nådde en bred målgrupp. 

 

Volvo ser att produktplacering kan vara ett etiskt problem om den inte sköts på ett snyggt sätt, 

produktplacering måste vara naturlig och inte störa tittarna. Risken finns att övertydlig 

produktplacering kan jämställas med reklam och tittarna vill inte se reklam i filmer/tv-serier, 

speciellt sådant som de betalat för att se. 

Vi kommer nu att sammanfatta de punkter som företagen verkar anse som negativa gällande 

produktplacering. 

 Stora svårigheter att mäta respons och feedback. 

 Förlorad kontroll över hur varumärket exponeras. 

 Kan leda till etiska problem vid för uppenbara produktplaceringar. 

 Problem att veta vad en produktplacering är värd. 
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 Varumärket kan bli förknippat med tvivelaktiga värderingar. 

 Svårighet att nå ut till rätt målgrupp. 

6.2 Hur kan ett företag motverka negativa effekter vid 

produktplacering?  
Företagen verkar göra en hel del för att motverka de negativa effekterna, bland annat går de 

genom en mängd manus för att se om deras produkt passar in i sammanhanget.  

För att säkerställa att hitta en passande matchning när det gäller vilken produktion att 

exponera sig i, verkar det vara vanligt att samarbeta med mellanhänder. Dessa mellanhänder 

hjälper till att identifiera produktioner med rätt målgrupp och minskar arbetsbördan för 

företagen då de sammanför passande företag med produktioner. Kontrollen och säkerheten 

kan anses öka vid användandet av mellanhänder då detta ökar chansen att hitta rätt produktion 

för rätt målgrupp.  

 

Bland det viktigaste när det gäller produktplacering verkar vara att det ska förmedla rätt 

känslor och gå hand i hand med företagets kärnvärde (Volvo).  Därför krävs det att en 

produktion ska ha möjligheten att förmedla detta.  En glad och positiv film har större 

möjligheter att förmedla en positiv bild av ett varumärke (Forgas & Moylan 1987).  Detta gör 

att val av produktion är väldigt viktigt för att en produktplacering ska fungera.  Vi har som 

tidigare nämnt avgränsat oss till endast tv-serier och filmer och enligt vår intervju och teori 

finns det för- och nackdelar med bägge. Det verkar bli mer av en smaksak vad företagen 

föredrar att använda sig av. Vår personliga uppfattning är att tv-serier är den bästa kanalen, då 

det kan vara lättare att föra en dialog med producenten och ändra produktplaceringen under 

seriens gång. En tv-serie pågår dock under en längre tid men har även nackdelen att de flesta 

tv-serier bryts av tv-reklam vilket kan vara ett störande moment. I en film blir företagen mer 

fastlåst och har inga möjligheter att korrigera i efterhand, producenten verkar även ha större 

konstnärlig frihet när det gäller film, vilket leder till att kontrollen minskar radikalt.  

 

Enligt Williams et al (2011)  finns det flera olika typer av produktplacering, visuell, muntlig, 

kombinerad och invävd i handlingen. Vilken av dessa som är att föredra är lite oklart. Visuell 

produktplacering verkar vara att föredra i de flesta fallen då detta stör tittaren minst. Om 

muntlig produktplacering används är risken att det känns onaturligt och att det stör tittaren. En 

kombinerad produktplacering är att föredra enligt vår teori, men enligt vår intervju ställer det 

väldigt höga krav på att det ska passa in i sammanhanget, därför är ofta en enbart visuell 
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placering att föredra i de flesta fall. Det verkar vara viktigt att rätt information förmedlas, om 

en visuell placering kombineras med verbal placering ska inte specifikationer om produkten 

radas upp, inte heller opassande beröm av en produkt exempelvis ”denna Volvo är den bästa 

bil jag kört”. Detta kan kännas malplacerat. Om det ska kombineras krävs det att placeringen 

ska vara en del av handlingen och att det verbala ska komma naturligt i dialogen. Vi håller 

även med om detta då vi själv upplever att en visuell produktplacering stör minst samt verbal 

exponering ofta känns misspassande och som reklam. 

 

Ett stort problem som nämndes tidigare är den ofrivilliga produktplaceringen där 

produktionsbolagen exponerar en produkt på felaktigt sätt utan att kontakta företaget på 

förhand. All kontroll över varumärket försvinner genom denna typ av produktplacering. Det 

finns dock inte så mycket företagen kan göra på förhand här då det inte finns något lagrum 

som motverkar detta. Det enda vi kan tänka oss att företagen kan göra är att föra dialog med 

många produktionsbolag och erbjuda dem att använda deras produkter för att på det viset ha 

någon sorts kontroll över hur det exponeras. Detta är dock lättare sagt än gjort då det finns 

många produktionsbolag och det är svårt att hålla kontroll över dem alla. Volvo menar att de 

gör på detta vis när de märker att deras varumärke exponeras på fel sätt i efterhand och för att 

förhindra det från att hända igen. 

 

Att produktplacera sig i en produktion som riktar sig till rätt målgrupp är väldigt viktigt, 

exemplet som vi fick från Volvo är verkligen ett lysande exempel på detta. Volvo C30 

marknadsförs som Volvos ungdomliga bil för en ung målgrupp i storstaden (Lomberg, 2006). 

När de sedan väljer att produktplacera denna bil i film trilogin Twilight som har en ung publik 

uppskattningsvis mellan 15-30 år, då den har samma målgrupp som Volvo C30 ger denna 

produktplacering stor genomslagskraft. Försäljningen av denna bil ökade kraftigt i USA. Så 

genom att använda rätt produkt i rätt produktion kan företagen vinna stor 

varumärkeskännedom som kan leda till ökade försäljningar. 

 

Vi kommer nu sammanfatta de viktigaste punkterna som ett företag kan göra för att motverka 

negativa effekterna med produktplacering. 

 Tidig kontakt med produktionsbolagen och genomgång av deras manus och scener. 

 Ta hjälp utifrån från mellanhänder till exempel kommunikationsföretag som sitter på 

expertkompetens gällande produktioner. 

 Säkerställa att exponering känns naturlig i produktionen. 
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 Det ska inte förmedlas för mycket information i en produktplacering, undvika 

exempelvis teknisk fakta och specifikationer. 

 Matcha produktexponering med sökt målgrupp vid produktplacering. 

 God kontakt med ett stort antal produktionsbolag för att reducera mängden ofrivillig 

produktplacering. 

 

Om vi skulle sammanfatta denna undersökning anser vi att teori och empiri stämmer överens 

relativt bra. Vissa teorier verkar dock skilja sig åt, exempelvis kontrollen vid 

produktplaceringar, en del av denna teori säger att företaget alltid har hög kontroll då de 

använder kontrakt samt har möjligheten till legala medel. Det verkar också skilja sig från land 

till land. Utifrån vår empiri som härstammar från Sverige, verkar producenten sitta på den 

största makten och kontrollen. Viss teori verkar inte verklighetsförankrad, företag verkar 

simplifiera en del processer och går mer på magkänsla. Exempelvis verkar företagen 

överexponera utan att ta större hänsyn hur tittarna uppfattar detta, det verkar mer viktigt att 

tittaren ska uppfatta den exponerade produkten tydligt.  

Teorin angående vilka negativa faktorer som finns vid produktplacering verkar stämma bra 

överens med verkligheten, under vår intervju höll Volvo med om de negativa faktorerna som 

vi har identifierat via teorin.  

 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Under tiden denna undersökning har pågått har diverse frågetecken uppkommit. Utifrån dessa 

frågetecken kan vi presentera ett antal punkter som vi anser kan vara intressanta att forska 

vidare på. 

  Vad anser tittarna som acceptabelt när det gäller produktplacering och när går det 

över gränsen? 

 Vad är att föredra, film eller tv-serier som exponeringskanal för produktplacering 

utifrån det produktplacerande företagets sida? 

 Hur kan företag göra för att mäta effekten av en produktplacering? 

 Är produktplacering en mer effektiv kommunikationskanal än vanlig reklam? 

 Hur kan en negativ exponering värderas som skada? 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1, Intervjuguide 
Var god presentera dig och din bakgrund. 

Har ni hållit på länge med produktplacering? 

Hur går ni tillväga när ni inleder en produktplacering? Söker ni upp produktioner, söker 

produktioner upp er, mellanhänder? 

Hur stor del av alla förslag tackar ni nej till? 

Hur stor del av er totala marknadsföring i Sverige sker genom produktplacering?  

Vad är ert syfte med produktplacering? 

Vilka faktorer utvärderar ni angående potentiella produktplaceringar? 

Vilka är de viktigaste faktorerna för att ni ska produktplacera? 

Hur säkerställer ni att det gynnar varumärket? 

Har ni några exempel på när det inte gynnade er? (negativa effekter) 

Hur mäter ni effekterna av en produktplacering? 

Hur säkerställer ni att ni når rätt personer med er produktplacering?(Målgrupp) 

Vilken typ av program/film är ni intresserad av att produktplacera sig i? 

Vad har ni för tankar kring hur uppenbar produktplaceringen ska vara? 

Vilken sorts exponering föredrar ni? (verbal, visuell, kombinerad, invävd i handlingen) Ser ni 

någon risk med någon av dessa? 

Vilken kontroll kräver ni över produktionen; vad har ni att säga till om? 

Hur agerar ni om ni märker att produktplaceringen inte fyller sin funktion eller påverkar 

varumärket på fel sätt? 

Hur ställer ni er till ofrivillig produktplacering, hur agerar ni då om produkten återspeglas på 

fel sätt? 

Vart föredrar ni att produktplacera? Filmer eller tv-serier? Vad är fördelarna/nackdelarna med 

dessa? 

Vilka etiska problem ser ni med produktplacering? 
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8.2 Bilaga 2, Lag gällande produktplacering 
Dessa lagar gäller för bolag som sänder ifrån Sverige, och ger nu företagen rätt att finansiera 

produktioner med produktplacering, så länge dessa lagar efterföljs (Sveriges konsumenter, 

2010). 

6 kap. Produktplacering  

Förbud mot att sända program där det förekommer produktplacering  

1 § I program i tv eller i program i beställ-tv får det inte förekomma produktplacering, om 

något annat inte följer av 2 §.  

2 § Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§ sända filmer, tv-

serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer 

produktplacering.  

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år 

och inte heller program där det förekommer produktplacering av 

1. alkoholdrycker och tobaksvaror,  

2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka 

eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror, eller  

3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter 

ordination.  

Lagrumshänvisningar hit (1) 

6 kap. 1 § 

 Krav på program där det förekommer produktplacering  

3 § Program där det förekommer produktplacering får sändas endast om programmet inte på 

ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella intressen enligt 5 kap. 5 §.  

Lagrumshänvisningar hit (1) 

6 kap. 2 § 

Information om produktplacering  

4 § När det förekommer produktplacering i ett program ska information lämnas om detta i 

början och i slutet av programmet och när programmet börjar igen efter ett avbrott för 

annonser.  

Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av produktplacering 

och om den vara eller tjänst som har placerats i programmet.  


