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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om produktplacering kommer att ersätta TV-
reklam. Produktplacering och TV-reklam behandlas i denna uppsats ur mediekonsulters 
synvinkel. Studien har genomförts genom en kvalitativ analys, där uppsatsens empiriska 
material har hämtats från fem experter inom produktplacering och TV-reklam. Detta har vi 
gjort för att utforska deras syn, åsikter och uppfattningar om ämnena. Vår teoretiska 
referensram är hämtad från litteratur, Internet samt artiklar. 

Begreppen produktplacering och TV-reklam presenteras samt dess för- och nackdelar 
redogörs. Uppsatsen behandlar existerande hot mot TV-reklam, vi har valt att studera 
Internetnedladdning, Personal Video Recorder och digitalisering djupare samt kartlägga 
förändringar som inträffar. I uppsatsen diskuteras produktplaceringens och TV-reklamens 
utveckling samt framtid på den svenska marknaden.  

I uppsatsen analyseras och diskuteras teorin i förhållande till verkligheten. Resultatet 
mynnade ut i att traditionella marknadsföringskanaler kommer att finnas kvar på den svenska 
marknaden, men med vissa förändringar. Uppsatsen slutsats är att produktplacering inte 
kommer att ersätta den traditionella TV-reklamen, utan att en bra mediemix kommer att vara 
det mest framgångsrika för att nå ut med företagets budskap i det ökade mediebruset.  

Maria Bornander, Annika Hed & Anna Ramstedt 
Högskolan i Halmstad Maj 2007 
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1. INTRODUKTION
I detta inledande kapitel kommer vi att presentera vilka problem dagens traditionella 
marknadsföringskanaler stöter på, främst gällande TV-reklam samt introducera fenomenet 
produktplacering. Vi avser vidare att klargöra studiens syfte och frågeställning. Dessutom 
kommer typiska begrepp inom området i korthet att redas ut, vilket vi hoppas ger Dig som 
läsare relevant och nödvändig information för att introduceras i ämnet.  

1.1 Problembakgrund 
Tidigare existerade inte fjärrkontrollen till TV:n, vilken idag ger oss möjlighet att zappa 
mellan olika TV-kanaler. Dörrförsäljare, vilka tidigare behandlades med respekt och artighet, 
öppnar vi idag inte dörren för. Tidningsannonser har gått från att vara intressant läsning till att 
hamna direkt i pappersinsamlingen. Dagens konsumenter har tappat intresset för de 
traditionella marknadsföringskanalerna (Hughes, 2005).  

Marknadskommunikationsmixen är ett ämne som diskuteras och omnämns i stor del av 
litteratur och andra källor inom marknadsföring. Denna mix omfattar annonsering, personlig 
försäljning, försäljningspromotion, public relations och direkt reklam. Dessa begrepp utgör en 
betydande del av ett företags marknadsföring. I dagens samhälle med mer avancerad 
konkurrens och allt mer krävande kunder, ökar kraven på andra potentiella vägar för att 
marknadsföra ett företag (Kotler et al., 2005). Det är en utmaning för företag och varumärken 
att finna nya vägar genom mediebruset för att nå fram och in i konsumenters medvetande. Ett 
sätt att undvika irritation över reklam är att göra en produkt eller ett varumärke till en del av 
en film eller ett TV-program, så kallad produktplacering (Fill, 1995). Produktplacering är ett 
sätt för företag att på ett lämpligt sätt nå ut med sina produkter och sitt varumärke  
(Bellin, 2003). Samtidigt agerar produktplacering finansieringskälla för filmbolag, då företag 
betalar stora summor för att exponera sina produkter och varumärken i en trovärdig miljö som 
identifierar företagets identitet (Fill, 1995). År 1979 betalade Philip Morris en summa av 
42 500 USD för att varumärket Marlboro skulle medverka i filmen ”Superman 2.” I filmen 
”Supergirl” (1983) betalde tobaksbolaget Ligget Group i USA drygt 30 000 USD för att 
cigarettmärket Eve skulle synas (Ståhl, 1999). 

Reklam finns idag i överflöd, människan bombarderas dagligen av fler än tusen olika 
reklambudskap och hon filtrerar omedvetet bort merparten av dessa budskap. Dagens 
konsumenter är betydligt mer krävande och kunniga än tidigare generationer. De söker mer 
information på egen hand, genom exempelvis Internet (Hughes, 2005).  

Medlemskap i Nix-registret är ett exempel som kan tillgås för att undvika reklam. Den som 
har fått nog av telefonförsäljning kan spärra sitt telefonnummer mot ovälkomna säljsamtal 
genom att anmäla sig till Nix-registret. Idag finns närmare 1,3 miljoner av totalt 4,2 miljoner 
nummer registrerade hos Nix Telefon i Sverige[1].     

Under år 2005 gjordes det i Sverige medieinvesteringar för totalt 27,2 miljarder kronor varav 
4,2 miljarder kronor var TV-reklam. Investeringar i TV-reklam har under de senaste åren 
ökat, mellan åren 2004 och 2005 tilltog investeringarna från 3,7 miljarder till 4,2 miljarder 
kronor [2]. IRM, Institutet för reklam och mediestatistik, visar i sin statistik att 
annonsomsättningen ökade med 7 % år 2006. De riktigt stora vinnarna var TV, som ökade 
med 10 % och Internet som ökade med närmare 30 %. Elisabeth Trotzig, VD för IRM, säger i 
artikeln Digital-TV kapar åt sig ännu mer av reklamkakan i Dagens Industri, att TV-reklamen 
fortsätter att växa och att digitaliseringen bidrar till det. Dels ökar penetrationen för befintliga 
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kanaler, dels startar en rad nya kanaler. Fler kanaler innebär att hela TV-marknaden växer. 
Trotzig menar vidare att TV-marknaden blir fragmenterad och att det är ett stort plus för 
annonsörerna [3].   

Idag zappar en TV-tittare bort mer än 65 % av TV-reklam. Genomsnittstittaren har fler än 100 
kanaler att välja bland och 25 % av all TV-tid är reklamrelaterad (Hughes, 2005). Det har 
tillkommit nya tekniska produkter, som PVR, Personal Video Recorders, ett begrepp som 
används för digital-TV-mottagare med inbyggd hårddisk och gör det möjligt att spela in 
program utan att få med någon reklam [4]. Andra metoder till undvikande av reklam är 
nedladdning av TV-program från Internet, där reklamavbrott inte medföljer samt digital-TV 
som utökar antalet TV-kanaler. Konsumentens kanalbyte vid traditionell TV-reklam är 
allmänt känt bland marknadsförare. Detta kanalbyte är av stor betydelse för skapande av 
produktplacering, vilket är ett kommunikationsverktyg mellan säljare och konsument  
(Avery &  Ferraro, 2000). Dagens konkurrens om TV-tittare är oerhört hård och samhället 
erbjuder en stor mängd åtkomliga TV-kanaler för tittarna. Till följd av den ökade 
konkurrensen har bildspråkets design blivit alltmer viktig. För att övertyga publiken att inte 
byta kanal är det viktigt att ha något intressant eller uppseendeväckande att komma med, det 
handlar inte längre enbart om vad som sägs utan på vilket sätt budskapet framförs  
(Hansson, 1992).  

1913 upptäckte en skoförsäljare i Chicago, efter en försäljningsökning, att bildspelet före en 
film på en biograf var ett utmärkt tillfälle att marknadsföra sina produkter. Biobesökarna 
väntade på att se en film och kunde därför inte avstå från skoförsäljarens reklaminslag. 
Produktplacering använder sig av samma metod som skoförsäljaren gjorde, det vill säga att 
konsumenten inte kan undvika reklamen om de vill se filmen (Segrave, 2004). 

Dagens samhälle är affärsinriktat och erbjuder ett brett utbud av varumärken. Detta fenomen 
syns även i dagens filmer, där exponeringen av varumärken har ökat med 32 % mellan åren 
1977 och 1997. Företag försöker exponera sina produkter och nå ut till en bredare publik 
genom marknadsföring i film och filmmakare försöker producera film på ett kostnadseffektivt 
sätt, vilket har skapat begreppet produktplacering. Produktplacering i film påverkar 
ovillkorligt en konsument. Det var först 1982 genom Steven Spielbergs film E.T som företag 
observerade produktplaceringens effekt. Detta genom en exponering av godismärket Reeses 
Pieces, vilket tack vare filmen fick en försäljningsökning med 62 % (Galacian, 2004). Den 
första svenskproducerade film som innehöll produktplacering var Göta Kanal, vilken kom år 
1982. Båttillverkaren Storebro försåg filmteamet med två båtar mot att företagets produkter 
exponerades ordentligt i filmen (Camenius, 1995).  

I Sverige är produktplacering ett relativt nytt fenomen och spås av Andreas Göthe, VD på 
Zodiak Television AFP, som en lysande framtidskanal för reklambudskap (Mildner, 2006). 

Då det ständigt dyker upp nya tekniker och innovationer vilka hindrar TV-reklamens budskap 
att nå fram, måste företag och mediekonsulter finna nya vägar för att nå fram med sitt 
budskap. Mediebruset har med andra ord utökats. Frågan är hur budskapen ska nå fram till 
mottagaren. Produktplacering spås bli en lysande framtidskanal för reklambudskap, men hur 
bra kan fenomenet egentligen bli? Kan produktplacering få samma effekt och 
genomslagskraft som TV-reklam haft?  
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1.2 Problemformulering 

Kommer produktplacering att ersätta traditionell TV-reklam? 

1.3 Syfte  
Med denna uppsats är syftet att söka reda på existerande teori kring ämnena produktplacering 
och TV-reklam samt befintlig kunskap utifrån mediebranschen. Vi vill klarlägga vilka hot 
som förekommer mot dagens TV-reklam och om produktplacering kommer att ersätta dagens 
TV-reklam. Studien ska även mynna ut i ny kunskap inom området produktplacering samt 
förstå och kartlägga de förändringar som sker.  

1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats har vi valt att inte undersöka alla traditionella marknadsföringskanaler utan 
enbart TV-reklam. TV-reklam är den traditionella kanal som fortfarande ökar mest i 
annonsomsättning, samtidigt som det uppkommer fler metoder att välja bort TV-reklam [3]. 

Då Sverige är ett land som är hårt reglerat av lagstiftning, har vi valt att koncentrera vår 
uppsats till den svenska marknaden. Lagstiftning skiftar mellan olika länder vilket skulle leda 
till en för omfattande och tidskrävande undersökning. En studie av den svenska marknaden 
gör det enklare att kunna jämföra svaren samt kunna bortse från internationella och kulturella 
avvikelser.  

Studien kommer att utföras ur perspektiv från svenska mediekonsulter och experter inom 
produktplacering och TV-reklam. Denna avgränsning har vi valt att göra då det finns för stora 
kontaktsvårigheter på den internationella marknaden. Vi har valt att forska ur mediekonsulters 
synvinkel då vi anser att dessa kommer från branscher som besitter mest kunskap inom 
ämnena TV-reklam och produktplacering. Vi har valt att bortse från företags- och 
slutkonsumenters synpunkt, då vi med denna uppsats inte ämnar att studera slutkonsumenters 
tankar och åsikter. Inte heller att undersöka företags syn på produktplacering eller varför de 
använder sig av produktplacering. 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 ger en bakgrund till produktplaceringsfenomenet och problematik kring de 
traditionella marknadsföringskanalerna samt syfte med uppsatsen och problemformulering.  
Kapitel 2 beskriver vårt tillvägagångssätt och utförande av uppsatsen. Kapitlet behandlar 
metod, val av ämne, olika infallsvinklar och ansatser.  
Kapitel 3 behandlar den teori som ligger till grund för denna studie. Teorin innefattar 
begreppen produktplacering och TV-reklam samt beskriver vilka hot som existerar mot  
TV-reklam. 
Kapitel 4 redogör för uppsatsens insamlade empiri gällande produktplacering, TV-reklam 
samt framtidstänkande kring dessa fenomen.   
Kapitel 5 presenterar en analys, i vilken vi steg för steg går igenom våra teorier och drar 
paralleller till insamlad empiri.  
Kapitel 6 diskuterar och redogör för observationer, tankar och funderingar gällande 
produktplacering och TV-reklam. Presenterar våra åsikter samt slutdiskussioner.  
Kapitel 7 klargör studiens slutsats. 
Kapitel 8 föreslår förslag till framtida forskning inom områdena produktplacering och  
TV-reklam.
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2. METOD 
Det huvudsakliga syftet med detta kapitel av studien är att beskriva och diskutera 
tillvägagångssätt av vår studie om produktplacering och TV-reklam. Även klargöra samt 
motivera våra val av metod för att kunna besvara vårt syfte och problemformulering. Tanken 
är att redogöra för hur vi valt att angripa vårt problem och hur detta kan förväntas påverka 
uppsatsens slutsatser. Kapitlet behandlar hur vår undersökning gått tillväga samt vilka 
kriterier vi använt för att uppnå ett lämpligt resultat.  

2.1 Val av ämne 
Vi var till en början inne på flera olika intressanta ämnen för denna uppsats, efter 
överläggande, beslutade vi oss för produktplacering. Många forskare har tidigare berört detta 
fenomen. . Tidigare har det inte behandlats huruvida produktplacering kommer att ersätta 
traditionell TV-reklam, utan främst berört produktplacering i svensk- respektive utländsk film, 
TV-serier samt reklamfilmer. Vi diskuterade olika tänkbara infallsvinklar kring ämnet innan 
vi slutligen bestämde oss att utgå från mediekonsulters synvinkel och studera deras 
förhållningssätt, då det var detta som fångade vårt intresse. 

2.2 Övergripande tillvägagångssätt 
Vårt tillvägagångssätt innebar att vi samlade in existerande underlag kring produktplacering 
och TV-reklam, vilket utfördes på olika bibliotek i Göteborg, Halmstad, Kristianstad, 
Kungsbacka samt Auckland, Nya Zeeland. Vi har sökt efter artiklar och rapporter om våra 
ämnen på Internet, via såväl sökmotorer som Google och databaser som HULDA och 
ProQuest. Till vår studie har vi även använt oss av material från Konsumentverket. Det finns 
inget stort utbud av befintlig kunskap och litteratur angående produktplacering, vilket var en 
svårighet vi stötte på under skrivandets gång. Vi har under uppsatsens gång strävat efter att 
bedöma den litteratur och fakta vi använt oss av med opartiskhet och oberoende. 

Vi har tagit hänsyn och utgått från befintlig forskning, då vi önskar att vår undersökning och 
uppsats inte ska ses som ointressant eller repris av redan existerande material. Detta 
förfaringssätt anser vi är av betydelse för att kunna använda vad tidigare forskare och 
författare har framarbetat och dragit för slutsatser. Av denna anledning har mycket arbete 
lagts vid granskning av litteratur och översikt kring produktplacering och TV-reklam. 

2.2.1 Tillvägagångssätt av intervju 
Då vi vid vår undersökning ville få åsikter och synpunkter från experter inom 
produktplacering och TV-reklam, valde vi att utföra en intervju med mediekonsulter samt 
experter inom områdena på den svenska marknaden. Av de företag och reklambyråer vi 
kontaktade var det ett fåtal som var intresserade av att ställa upp för en intervju. Orsaker till 
att de tillfrågade inte hade möjlighet att ställa upp var exempelvis tidsbrist, ointresse av en 
intervju eller att respondenterna inte ville tillkännage att de använder sig av produktplacering. 
De respondenter som valde att svara på vår undersökning kommer från välkända 
reklambyråer och företag i Sverige, vilket ger tyngd till studien. På grund av utlandspraktik 
valde vi att utföra våra intervjuer via e-mail, annars hade vi föredragit att använda oss av 
personliga intervjuer. Vår strategi är utvecklad under studiens gång för att få in så många svar 
som möjligt av vår undersökning. 
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2.3 Val av induktiv- eller deduktiv ansats? 
Jacobsen menar i sin bok Vad, Hur och Varför? att differensen mellan begreppen  
induktiv- och deduktiv ansats finns i den ordning en studies undersökning väljs att utformas. 
En induktiv ansats innebär att en forskare studerar realiteten med så få beräkningar som 
möjligt, samlar sedan in data vilken bearbetas och omvandlas från empiri till teori. Detta 
skapar då ett öppet tankesätt, dock kan det bli svårt för forskaren att utföra begränsningar 
(Jacobsen, 2002).  

Deduktiv ansats utgår, till skillnad från induktiv ansats, från existerande teori och beräkningar 
om hur verkligheten ser ut. En forskare samlar i detta fall in fakta för att jämföra om dennes 
förväntningar stämmer överens med resultatet från undersökningen. Det finns risk att 
forskaren påverkas av sina förväntningar och enbart använder information forskaren tycker är 
passande (Jacobsen, 2002).  

Då vi valt att samla in och undersöka befintliga teorier och fakta om produktplacering och 
TV-reklam, vilka vi sedan önskade jämföra med vårt problem har vi valt att använda deduktiv 
ansats. Vi ansåg det vara av betydelse att ta del av tidigare forskning och material för kunna 
hantera problem och syfte på ett bra sätt samt för att kunna bidra till ny kunskap.  

2.4 Val av kvalitativ- eller kvantitativ metod?  
Det finns två olika tillvägagångssätt att utföra en undersökning; kvalitativ- och kvantitativ 
metod. Kvalitativ metod nyttjas mestadels i studier då syftet är att skapa exempelvis nya 
teorier (Christensen, 2001). Att använda kvalitativ metod som strategi är att föredra om den 
grupp en forskare ämnar undersöka består av få karaktärer och då forskaren önskar att djupare 
studera utvalda frågor. Vid en kvalitativ metod ställs så kallade öppna frågor, vilket bidrar till 
ett längre svar än ett JA eller NEJ. Kvalitativ metod är passande då en studie önskas mynna ut 
i ökad förståelse av ett fenomen (Chisnall, 2001). 

Kvantitativ metod innebär att syftet med en forskning är att finna, fastställa och beräkna 
samband genom variabler som mängd, antal och frekvens. Detta tillvägagångssätt är lämpligt 
då en forskare har befintlig kunskap om det ämne som ska studeras samt när en eller flera 
teorier ska undersökas (Christensen, 2001). 

Då syftet med denna studie var att skapa en ökad förståelse om produktplacering samt 
undersöka om produktplacering är ett hot mot TV-reklam, ansåg vi att en undersökning i form 
av kvalitativ metod var lämpligt. Forskningen ämnade inte resultera i en kvantifierande data, 
utan att skapa och bidra till en övergripande förståelse.  

2.5 Val av intensiv- eller extensiv ansats? 
För att förklara och beskriva djup och bredd av en undersökning menar Jacobsen att en 
forskare ska använda sig av begreppen intensiv eller extensiv. En intensiv ansats används för 
att beskriva djupet av ett fenomen i en undersökning. Med denna metod existerar möjlighet 
till att undersöka flera variabler med ett färre antal enheter. Extensiv ansats innebär att 
bredden studeras i en undersökning, ett fåtal variabler undersöks hos en stor grupp av enheter. 
Detta ger en forskare en allomfattande bild av hur realiteten fungerar. Jacobsen menar att 
desto fler enheter som undersöks ju mer generellt blir resultatet av en undersökning 
(Jacobsen, 2002). 
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Vi har i vår uppsats valt att anpassa och utforma vår undersökning utifrån en intensiv ansats, 
då vi valde att utföra en kvalitativ undersökning där vi intervjuade ett fåtal respondenter om 
ett flertal variabler. Vår förhoppning är att en djupare förståelse för vårt problem ska skapas. 

2.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att en forskare är säker på att denne verkligen studerar det som ämnas 
undersökas och att slutsatsen av en studie gäller för andra liknande fall (Jacobsen, 2002). 
Även Bryman och Bell poängterar att med reliabilitet avses att undersöka om samma resultat 
kan upprepas (Bryman & Bell, 2003).  

Validitet innebär hur väl studiens resultat överensstämmer med realiteten  
(Bryman & Bell, 2003). Jacobsen menar att validiteten utgörs av att det som undersöks måste 
vara trovärdigt, så om samma undersökning skulle genomföras vid en annan tidpunkt och med 
andra respondenter så skulle resultatet bli nästintill det samma (Jacobsen, 2002). För att uppnå 
hög validitet är det av betydelse att en undersöknings utformning är bearbetad utifrån befintlig 
teori och att undersökningen genomförs med stabilitet och jämnhet (Chisnall, 2001).  

En studie innehar hög validitet då den mäter det som avses att mäta. Vårt syfte var att 
undersöka om produktplacering kommer att ersätta TV-reklam. På grund av det valde vi att 
utföra en studie med kvalitativ metod genom att fullgöra vår undersökning utifrån 
mediekonsulters synvinkel. Validiteten styrs av vilka intervjuobjekt som väljs att använda, vi 
valde att ställa våra frågor till personer som besitter kunskap inom produktplacering och  
TV-reklam. Vi försökte att intervjua fler än en expert inom ämnet för att kunna finna likheter 
och olikheter i deras svar. Frågorna var i sin tur utformade utifrån vårt syfte för att på ett 
lämpligt sätt kunna kopplas till relevanta teorier inom ämnena. Vi har i vår studie försökt 
sammanbinda vårt resultat med realiteten genom att tydligt och enkelt beskriva våra ändamål 
med undersökningen. De källor vi använt för att samla in våra data för att klargöra fenomenen 
produktplacering och TV-reklam, har varit trovärdiga samt att intervjufrågorna var 
välarbetade inför intervjuerna.  

2.7 Källkritik 
Då källor kan ha skiftande styrka angående trovärdighet, är det av betydelse att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till de data som samlas in och används. Vi har under uppsatsens färd haft en 
granskade inställning till källor och hantering av information. Vi upplever att tiden var knapp 
för att kunna utföra en omfattande och djup analys kring varje källas tillförlitlighet, dock har 
vi använt trovärdig litteratur och artiklar. Då det inte existerar ett stort utbud av uppdaterad 
litteratur angående ämnet produktplacering, har vi använt oss av litteratur som är av relativt 
gammal ålder. I brist på information har vi medvetet gjort detta val.  

Det är möjligt att vår undersökning ger ett resultat som inte är statistiskt säkerställt, då det var 
relativt få respondenter som medverkade, men önskan är att studien ska bidra till intressant 
synvinkel av produktplacering och TV-reklam. De kvalitativa intervjuerna genomfördes via  
e-mail med intervjuobjekten, vilket är en faktor som kan ha påverkat vårt resultat samt lett till 
brister. Vid en intervju via e-mailkontakt finns det större risk för missförstånd än vid 
exempelvis en personlig intervju. Vi är även medvetna om att det är vanskligare att skapa en 
mer öppen och djup relation med respondenterna via en intervju över e-mail jämfört med ett 
verkligt möte.  
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3. TEORI 
Detta kapitel behandlar tidigare teorier inom produktplacering och TV-reklam, för- och 
nackdelar med begreppen samt regelverk. Vidare kommer kartläggning av hot mot TV-reklam 
utföras. Teorin har hämtats från litteratur samt artiklar och Internetsidor.  

3.1 Produktplacering 
Produktplacering innebär att en annonsörs produkt eller varumärke, mot någon form av 
ersättning, används och visas i ett sammanhang som produkten egentligen inte har något 
samband med. Brukligast är att ett företags namn eller produkt skyltas i en film eller  
TV-serie. Företagets produkt vävs in i handlingen, exempelvis som rekvisita i en 
filmproduktion eller som en skådespelares kläder eller färdmedel (Ståhl, 1999). Magnus Roos 
förklarar fyra olika situationer där det kan vara intressant för ett företag att produktplacera; 
vid lansering av en ny produkt, vid förändring av ett varumärkes position på en marknad, vid 
förstärkning av image kring ett varumärke samt vid bibehållning eller förstärkning av 
varumärkeskännedom. Roos menar vidare att en film eller TV-produktion ska uppfylla vissa 
kriterier för företaget. Exempelvis ska en produktion ha ett stort nyhetsvärde, stor räckvidd 
och hög aktualitet (Roos, 1999). Russel menar att produktplacering kan genomföras på 
följande sätt: 

• Auditory; är produktplacering där ett varumärke nämns genom konversation. 
• Visual; är när ett varumärke visas på filmduken.   
• Connection plot; är när en produktplacering integreras i handlingen, ett bra exempel 
på detta är Bondfilmerna (Russel, 2002).

De positiva anknytningarna med produktplacering uppstår när ett varumärke visas i en 
framgångsrik film eller brukas av en respektabel skådespelare, genom denna 
marknadsföringsform tilltar konsumentens kännedom kring varumärket (Shimp, 2000). I de 
första Rockyfilmerna kunde publiken se tydlig produktplacering, ett typiskt fall är då 
skådespelaren Sylvester Stallone i samband med en frukostscen nämner varumärket på de 
flingor han äter och säger repliken: ”en riktig vinnare äter dessa flingor till frukost” 
(Balasubramanian, 1994).

Produktplacering är ett sätt att övervinna den irritationsfaktor som förknippas med reklam. 
Några betraktar produktplacering som en form av Sales Promotion, medan andra klassar 
begreppet som ett annonsmedium eftersom en annonsör betalar för tillfället att visa sin 
produkt (Fill, 1995). Notabiliteters eller karaktärers nyttjande av produkter i filmer är 
ytterligare en möjlig åtgärd för företag att bygga på sin identitet och förmedla sin image till 
sin konsument. Till en början användes produktplacering som rekvisita, men kom sedan att få 
en finansiell och affärsmässig betydelse (Galacian, 2004). Flera företag och branscher, såsom 
tobak- och alkoholbranschen, använder produktplacering för att på ett effektivt sätt utföra 
reklam och samtidigt kunna leverera budskap som inte beviljas i traditionell reklam  
(Ståhl, 1999). Det kan vara svårt att kontrollera en filmbudget utan produktplacering. I  
Bond-filmen Die Another Day produktplaceras mer än tjugo varumärken, bland andra Aston 
Martin, Revlon, Swatch, Sony, Samsonite och British Airways där kontrakten totalt uppgår 
till ett värde över 100 miljoner USD. Kritiker döpte snabbt om filmen till Buy Another Day  
(Kitchen & De Pelsmacker, 2004).  

Bellin påpekar i sin artikel Product Placement of Alcohol in Teen Movies, a Qualitative 
Analysis of Perceptions and Attitudes of High School Students att produktplacering är ett 
lämpligt och effektivt promotionsverktyg för företag att nå ut med sina produkter och sitt 
varumärke till konsumenter (Bellin, 2003). 
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För dagens annonsörer finns det ett stort antal mediekanaler att välja bland, begränsningarna 
är deras egen fantasi, kostnader för att skapa ett budskap och för att köpa en reklamplats  
(Fill, 1995). Produktplacering har kommit att bli en framträdande marknadsföringskanal med 
förmånen att den inte urskiljs som reklam av konsumenter (Löfgren, 2003). Att använda 
passande produkter bidrar till en konkretare miljö i en film, vilket kreatörer till en film gärna 
vill skapa och uppnå. En produktplaceringskoordinator skall ha sagt: 
”många filmmakare gör sig stort besvär med att skapa en realistisk värld och den riktiga 
världen består av riktiga produkter” (Solomon & Englis, 1994).  

Produktplacerig har expanderat från filmer till alla sorters TV-program. Annonsörer betalar 
mellan 50 000 till 100 000 USD eller mer, för att deras produkter ska visas i filmer eller  
TV-program. Den exakta summan beror på hur mycket och hur naturligt en produkt visas. En 
del företag betalar inte för sin produktplacering i filmer utan förser filmerna med produkter 
istället. Exempelvis betalar aldrig Nike för att produktplacera, men skänker ofta jackor, 
väskor, skor etcetera. Andra företag har tur och inkluderas i en films handling, ett exempel på 
det är FedEx som fick flera exponeringar i filmen Castaway (Kotler & Keller, 2006). 
Filmskapare och den stab som arbetar med filmscenografi och dess produkter utvecklar ofta 
långsiktiga relationer med produktplacerare. Idag sänder inte ett annonsföretag en produkt till 
filmstudion, utan relationerna är avgörande för en produkts medverkan i en TV-produktion 
eller film. En del produktkategorier lämpar sig bättre i film och TV än andra kategorier, 
exempelvis kan produkter som klädmärken, solglasögon och bilar enkelt vävas in i handlingen 
av en film (Ayers & Marshall, 1998).  

Trots den betydande användningen av produktplacering finns det ingen omfattande forskning 
kring ifall människor påverkas av exponering av ett varumärke i en film eller TV-serie. Dock 
har det utförts undersökningar som visat att publiken observerat varumärken vid 
produktplacering (Russel, 2002). Flertalet av de produkter som TV-tittare kan se i dagens 
filmer är ett resultat av framförhandlad produktplacering. Beträffande frekvensen och antalet 
olika produkter som visas i alla filmer bör slutsatsen att det är vinstgivande med 
produktplacering kunna dras (Ayers & Marshall, 1998).  

Nyckeln med produktplacering är att få ett företags produkt eller varumärke omskrivet i ett 
manuskript samt komma att bli en viktig och meningsfull del av en film eller TV-serie. 
Exempelvis på det sätt Absolut Vodka drog till sig fokus i en hel episod av TV-serien Sex and 
the City. Ett företag vill dock inte enbart att dess varumärke eller produkt ska bli sedd, om det 
är möjligt vill företaget vinna en verbal omnämning, vilket är betydligt mer värt än en 
produktvisning. En ljudstimulering stannar kvar i hjärnan fem gånger längre än vad en visuell 
image gör innan den börjar avmattas (Hughes, 2005). Idag är det nästintill omöjligt att se en 
amerikansk film utan att bombarderas med mer eller mindre hänsynsfulla produktplaceringar. 
I princip alla stora produktionsbolag i Hollywood har en egen avdelning för 
produktionsresurser, vilken bland annat har i uppgift att finna potentialer till 
produktplaceringar i manus (Schudson, 1993).  

Flera varumärken tål att synas i mindre smickrande sammanhang, men ändå tjäna på det. I den 
amerikanska TV-serien Seinfeld som lades ner för några år sedan, fungerade godiset Junior
Mints som en röd tråd genom ett avsnitt samt nämndes varumärket flera gånger  
(Löfgren, 2003).  
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3.1.1 Styrkor 
Räckvidd, möjligheter och kostnadseffektivitet är tre av flera anledningar till varför ett företag 
bör använda sig av produktplacering [5]. Även Karrh et al. ser låga kostnader som främsta 
anledning till att produktplacering är ett bättre promotionsverktyg än traditionell TV-reklam. 
Vid produktplacering framställs inte ett varumärke lika vinstdrivande och tittaren har inte 
samma möjlighet att zappa förbi reklamen (Karrh et al., 2003).  

Produktplacering skapar möjligheter för företag att exponera sin produkt på ett konkretare sätt 
i en mer övertygande atmosfär än vad traditionell reklam gör [5]. Produktplacering skapar 
medvetenhet om en produkt samt ger ett företag chans att stärka sin varumärkesimage och öka 
sin trovärdighet. Genomslagskraften av produktplacering kan bli stor då tittarna är 
uppmärksamma under hela filmen, speciellt under biografvisningar (Fill, 1995). 
Balasubramanian påpekar att produktplacering ses som ett promotionsverktyg, vilket når en 
bred publik. Fenomenet levererar ett långvarigt budskap genom att en film inte enbart skådas 
under den tid den presenteras på en biograf, utan en film visas även senare i samband med att 
den uthyrs och finns för försäljning på VHS och DVD samt visas på TV 
(Balasubramanian, 1994). Den yngre generationen är mediekunnig och genomskådar ofta 
produktexponeringar. En produktplacering som är bra gjord och enhetlig med 
händelseförloppet är till stor fördel för att genom exponering nå den yngre generationen 
(Salomon et al, 2006). 

Produktplacering kan vara till fördel för företag som vill undkomma vissa statliga regleringar 
och förordningar. Alkohol och cigaretter är en produktgrupp som är lättare att exponera 
genom produktplacering än traditionell reklam (Bellin, 2003). En stor fördel, kanske den 
största med produktplacering är att den är diskret och integrerad i en film, vilket gör att större 
delen av publiken accepterar denna typ av marknadskommunikation (Fill, 1995).  

3.1.2 Svagheter 
Företag har på senare tid börjat försöka mäta effekten av produktplacering, fortfarande är det 
likväl mycket svårt att verkliggöra värdet med reklamen (Russel, 2002). En placering i en film 
behöver inte betyda succé. Det finns en risk att en produkt inte upptäcks utan förblir 
obemärkt. Att detta inträffar är mest troligt om en placering sammanfaller med scener som är 
distraherande eller actioninriktade. En stor nackdel med produktplacering är dess förmåga att 
inte ge någon detaljerad information samt förklaring om en produkt (Fill, 1995). Det finns 
produkter och varumärken med en begränsad användbarhet som kan vara svårplacerade i 
filmer och TV-serier, allt kan inte produktplaceras på ett trovärdigt sätt  
(Balasubramanian, 1994). I praktiken har svensk film inga riktlinjer hur en produktplacering 
ska göras utan det hänger på filmmakaren hur snyggt och smidigt det görs samt regissörens 
konstnärliga synpunkter vad som ska tas med i en film (Löfgren, 2003).  

Blir en produkt uppmärksammad löper det alltid en risk att en del av publiken anser att den 
här typen av reklam är oetisk och i vissa fall subliminal reklam, vilket är olagligt (Fill, 1995). 
Risk för ett finansiellt misslyckande existerar och en film kan komma att tas bort från 
biograferna efter en kort tid (Balasubramanian, 1994). Risken att en film misslyckas är idag 
85 - 90 % [5]. Produktplacering som är bra och integrerad i en film eller TV-serie ses idag 
som helt naturligt, filmmakare använder det för att leverera en mer realistisk bild. Integreras 
inte en produkt eller varumärke på ett bra sätt eller om en produktplacering går till överdrift, 
kan publiken uppfatta det som reklam för ett speciellt varumärke (Karrh, 1995).  
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Segrave samt Roos och Algotsson samtycker om att överexponering av produktplacering kan 
fördärva en film eller ett programs magiska ögonblick samt minska trovärdigheten  
(Sergrave, 2004, Roos & Algotsson, 1996). Roos och Algotsson tyder därför på att det är 
viktigt att agera varsamt vid användning av produktplacering i filmer och program  
(Roos & Algotsson, 1996). Det människan ser kopplar hon ofta ihop till en helhet, så det ett 
företag exponerar tolkas oftast inte i detalj av människan. Placeras inte ett varumärke eller 
produkt på en trovärdig plats kommer individen inte att tolka produkten respektive 
varumärket på ett riktigt sätt, utan kommer att tolkas från det sammanhang där den visas 
(Hoyer & MacInnis, 2001). För att en exponering ska lyckas är det viktigt att inte för många 
varumärken eller företagsnamn upptäcks av publiken vid första visningen (Russel, 2002). 

Ovanstående svagheter kan öka rådvillhet hos företag angående användning av 
produktplacering som marknadsföringskanal. Produktplacering kan ge dålig effekt om en 
produkt eller varumärke presenteras på ett vis som får produkten, tjänsten eller varumärket att 
framstå som någonting negativt (Roos & Algotsson, 1996).  

3.1.3 Lagar och direktiv produktplacering 
Idag ökar användningen av produktplacering som marknadsföringsverktyg, fenomenet har till 
fördel att ibland inte tolkas som reklam av konsumenter. En allt för genomskinlig exponering 
av produktplacering kan få förödande konsekvenser. I den svenska radio- och TV-lagen står 
det: 
”Program som inte är reklam får inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen.” 
[6]. 

Produktplacering har varit ett vagt utarbetat begrepp i den svenska lagstiftningen. Det har 
inneburit svårigheter vid avgörandet angående om det är lämpligt eller inte med 
produktplacering i TV-program och film (Roos & Algotsson, 1996). EU:s direktiv från 1989 
om gränsöverskridande reklam tillhandahåller inte någon klarare definition eller reglering 
angående produktplacering [7]. Sedan 1989 har det skett en del förändringar kring TV-mediet, 
under senaste åren har det pågått ett arbete inom EU-kommissionen med att omarbeta  
EU-direktivet vilket är över 15 år gammalt (Löfgren, 2003).  

EU-kommissionen presenterade i december 2005 ett förslag till TV-direktiv, där 
kommissionen föreslår att reglerna kring TV ska bli mer flexibla. EU vill även med förnyelse 
av direktivet skapa en mer klar lagstiftning och skärpa kraven kring TV-sponsring och 
produktplacering. Det nya direktivet som har arbetats fram kommer integreras innan 2008 i de 
nationella lagstiftningarna och kommer att medföra nya restrektioner angående hur 
produktplacering får användas i TV-program och filmer [7]. Det presenterade direktivet 
tillåter produktplacering på villkor att den redaktionella självständigheten inte påverkas, 
produktplaceringar får fortfarande inte uppmana till köp av produkt och att tittarna innan 
sändning informeras om att produktplacering förekommer. Det ska inte få medverka någon 
produktplacering i nyhets-, barn- eller dokumentärprogram [8].  

I artikeln Produktplacering blir vanligare i svenska TV menar Anders Mildner att inom den 
svenska TV-branschen pratas det inte om produktplacering, trots detta omsätter begreppet 
omkring 100 miljoner kronor per år och en ökning spås. Dagligen ser vi någon form av 
produktplacering i alla slags kanaler. Ett flertal program har fällts av Granskningsnämnden 
och andra program har blivit bortplockade då de inte levt upp till den svenska lagstiftningen. 
Exempelvis Oprah Winfreys pratshow fick inte fortsätta att sändas i TV 4 för att den innehöll 
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för mycket reklam, medan TV 3 kunde ta över programmet på grund av att den kanalen 
sänder från Storbritannien, ett land med annan lagstiftning (Mildner, 2006). 

3.1.4 Produktplaceringens livscykel 

Produktplacering har en exklusiv hållbarhet jämfört med de traditionella begreppen i 
promotionsmixen. I Sverige lanseras en film först på biografer, när filmen uppfyllt sitt 
ekonomiska syfte på biografen finns den snart att köpa alternativt hyra på VHS och DVD. 
Denna tidsperiod utspelar sig längre än vid biografen. Senare går filmen vidare till nästa steg, 
vilket är Pay Per View. Detta steg är relativt kort och följs sedan av kabel – och 
satellitkanaler, exempelvis Canal+ och Viasat. När det stadium sedan passerat presenteras 
filmen på det markbundna nätet, något som innebär att filmen kan ses av alla TV-tittare. 
Processen från biograf till markbundna nätet pågår under flera år, produktplaceringens roll är 
dock av betydelse hela processen igenom. En film existerar för alltid och i viss mån lever 
produktplaceringen vidare när folk tittar på filmen. Produktplaceringen kommer att vara som 
mest aktuell initialt, speciellt om den är synkroniserad med en konventionell 
marknadsföringskampanj (Söderström, 2002). 

3.2 TV-reklam 
I Sverige startade de analoga TV-sändningarna först på 1950-talet. Regeringen tog då beslutet 
att den statligt ägda televisionen skulle vara reklamfri. Trots detta beslut, nådde TV-reklam 
Sverige på 1980-talet efter att andra stater, där reklam var tillåtet, riktade sin reklam till 
Sverige. Det var först 1991 som förbudet mot TV-reklam försvann i Sverige och kanaler med 
reklam som främsta inkomstkälla etablerades. Först med att sända reklam från det svenska 
marknadsnätet var TV 4 [9]. 

Enligt IRM, Institutet för Reklam- och Mediestatistik, har TV-investeringar ökat med 10,7 % 
från år 2004 till år 2005, vilket var en ökning från 3,7 miljarder kronor till 4,1 miljarder 
kronor. 15,3 % av alla medieinvesteringar som gjordes under år 2005 var TV-investeringar 
[2]. 

TV och film kallas för rörliga medier. Rörlig grafik i TV-mediet är en stor och omfattande 
verksamhet. Antalet TV-kanaler ökar, vilket leder till fler möjligheter. Kanalidentifikation och 
originella vinjetter blir viktiga i kampen om tittare (Bergström, 1999). Ett tillvägagångssätt 
med TV-reklam är att börja med långa reklamfilmer och allteftersom minska i tid. TV-tittarna 
fyller själva i de luckor som saknas (Solomon, Bamossy & Askegaard, 2002). TV har störst 
genomslagskraft av alla reklammedium, dock är det samtidigt det dyraste mediet att 
annonsera i (Persson, 1993).
  
Det existerar fyra olika användningsområden för reklam; underhållning, information, 
diskussionsstoff och identifikation, där underhållning är den viktigaste. TV-reklam visar vad 
som finns tillgängligt på en marknad och bör därför inte vara alltför detaljrik. En reklamfilm 
är ofta kort, för att behålla intresset och ska helst spela på känslor. Syftet med TV-reklam är 
att väcka intresse för en produkt eller tjänst och få konsumenter att söka efter mer 
information. Det är viktigt att TV-reklam är riktad till rätt målgrupp, för att tittaren ska 

VHS/DVD Pay per view Kabel/satellit
TV 

Markbunden 
TV 

Biograf 

Söderström, 2002 
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identifiera sig med reklamen. Val av sändningstid är därför av stor vikt för att ett företag ska 
nå ut med sitt budskap till rätt publik. Mral och Larsson menar vidare att det även är viktigt att 
TV-reklam har en känd avsändare. Ett företag ska även särskilja sig från sina konkurrenter 
och inte vara för lik andras produkter. TV-reklamfilmer blir med tiden gamla och ointressanta, 
stimulering är därför viktigt för att undvika att TV-tittarna byter kanal. Dock efterföljs nytt 
tänkande och nya idéer snabbt av konkurrenter, vilket gör att TV-reklam riskerar att bli tråkig 
och behöver därför ersättas med nya innovationsmoment (Mral & Larsson, 2004).  

3.2.1 Styrkor 
Att använda TV som medium skapar fördelar som snabb utbredning samt bra frekvens. En 
produkt eller ett varumärke känns lätt igen och tittarna kommer ihåg det. TV-reklam gör flera 
av våra sinnen verksamma samtidigt vilket gör det lättare att komma ihåg budskapet [10]. TV 
ger fördelar över andra medier då den når väldigt många konsumenter på en gång, den är även 
trovärdig samt flexibel (Book, Cary & Tannenbaum, 1996).   

3.2.2 Svagheter 
Nackdelen med TV-reklam är att det är masskommunikation, vilket innebär att kanalen inte är 
särskiljande och det blir därav mycket svinn eller bortfall. TV-reklam är en kostsam 
marknadsföringskanal med dyr produktion och kräver därför en bra budget om ett företag vill 
medverka en längre tid [10].  

Resumé skriver om UCLA:s stora undersökning beträffande hur medier påverkar varandra. 
Det som framgick av undersökningen var att Internet har en stor inverkan på andra medier. 
Undersökningen visar vidare att hälften av den tid som ungdomar tillbringar vid datorn tas 
från TV-tittandet. Trots att Internet har blivit den viktigaste informationskällan, är TV högre 
klassat när det gäller underhållning [11]. 

3.2.3 Lagar och direktiv TV-reklam 
I Sverige får inte SVT, SR och UR sända någon reklam, dock får aktuella 
sponsringsmeddelanden förekomma i SVT och SR under strama limitationer. Bevakare av 
reglerna är Granskningsnämnden för radio och TV. TV4 har tillåtelse att visa reklam, men ska 
följa de bestämmelser som finns kring annonsmängd, placering och annonsmarkering i  
radio- och TV-lagen [12]. EU-kommissionen uttrycker att TV-reklam måste särskiljas tydligt 
från den vanliga sändningen. Lagen säger även att den dagliga sändningstiden endast får 
innehålla 20 % reklam, det vill säga 12 minuter TV-reklam på en timme [7].   

Smygreklam är förbjudet i Sverige, likaså reklam för tobak och receptbelagda läkemedel.  
EU-kommissionen har hårda begränsningar angående alkoholreklam [7]. EU-kommissionen 
har lagt fram ett förslag till nya regler för TV-reklam. De vill att reglerna ska bli mer flexibla, 
TV-bolagen ska själva kunna välja vilka tillfällen som är lägligast för att visa reklam [8]. 
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3.2.4 Kommunikationsprocessen 
Vid kommunikation med konsumenter finns några kriterier som måste uppfyllas enligt Kotler, 
det måste finnas en sändare, ett budskap, en kanal att sända budskapet via samt en mottagare. 

Kommunikationsprocessen (Kotler et al., 2005).

I Kotlers kommunikationsprocess kodar en sändare sitt budskap genom ord och bilder, 
därefter kommer valet angående vilken kanal som ska användas för att sända budskapet. Vid 
transport genom kanalen avkodas budskapet då konsumenten skapar sig en egen och ny 
uppfattning av det sända budskapet. Konsumenten skapar någon form av respons genom sin 
uppfattning, vilken går tillbaka till sändaren i form av feedback. Budskapet kan dock under 
sin gång i kommunikationsprocessen förändras genom diverse brus, något som kan resultera i 
att mottagaren inte får det budskap sändaren tänkt sig (Kotler et al, 2005). 

3.3 Hot mot TV-reklam 
Nedan presenteras befintliga hot mot TV-reklam som uppkommit under de senare åren genom 
utveckling i samhället och framsteg inom tekniken. 

3.3.1 Annonsörfinansierade Program (AFP) 
Andreas Göthe, VD på Zodiak Television AFP, vilket är Sveriges första bolag som arbetar 
med annonsörfinansierade program, menar att inom tre till fem år kommer 
annonsörfinansierade program vara lika naturligt som att köpa en reklamplats. 
Annonsörfinansierade program kommer att bli ett nytt medieval för annonsörer. Det krävs att 
branschen lär sig ett nytt sätt att arbeta på samtidigt som teknikutvecklingen är av stor 
betydelse. Ett exempel på ett annonsörfinansierat program är Roomservice, vilket bekostades 
av Målaremästarna. Syftet med detta program är att öka intresset för måleri/hantverkare. 
Annonsörfinansierade program är ett sätt att undgå Sveriges lagar och försöka ändra tittarnas 
beteende (Mildner, 2006). 

Att TV-kanaler och produktionsbolag idag ofta delar på produktionskostnader har bidragit till 
att det blivit vanligare med annonsörfinansierade TV-produktioner. Att vara med som 
annonsör kostar; rätt ämne har ett pris på 400 000 kronor, om exempelvis en programledare 
ska betona ett behov av en särskild produktkategori får en annonsör betala 200 000 kronor 
medan fokusering på en viss produkt kostar 75 000 kronor (Eriksson, P. A., 2007).  
Göthe menar att vid samma tillfälle som det finns ett helfinansierat program kan det samtidigt 
ske försäljning av vanlig reklamplats till en hel bransch. Om produktplaceringen enbart hade 

Sändare 

Respons Feedback 

Mottagare AvkodningBudskap Kodning 

Brus 

Kanal
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varit kring en produkt eller ett varumärke istället för om en idé eller ett beteende, skulle inte 
kanalen haft möjlighet att generera samma ökade reklamintäkter. Göthe menar att 
annonsörfinansierade program är ett lämpligt tillvägagångssätt då TV-tittarnas beteende 
kommer att förändras mycket framöver, till exempel genom användning av TiVo där publiken 
kan välja bort reklam (Mildner, 2006).  

3.3.2 Digital-TV 
Våren 2003 fattade riksdagen ett beslut om att SVT:s digitala kanaler ska täcka hela Sverige. I 
februari 2008 ska övergången från det analoga TV-nätet till det digitala vara klart i hela 
landet. Anledningen till denna övergång är att det analoga nätet är överbelastat och en 
övergång till digital-TV innebär en större kapacitet. Det är även billigare för TV-kanaler att 
sända digitalt, övergången är därför även ekonomiskt förknippad [13]. Genom digital-TV 
skapas fler nischade kanaler vilket gör det svårt att nå en bred TV-publik. TV 4:s dominanta 
ställning som markbunden reklamkanal kommer att förändras. Denna förändring kan komma 
att innebära en utveckling, för att kunna nå slutkonsumenten måste samma reklam sändas i 
flera TV-kanaler samtidigt [3]. 

3.3.3 Personal Video Recorder (PVR) 
Personal Video Recorder är en teknik som anses vara framtidens svar på den gamla  
VHS-maskinen, fast med en inbyggd hårddisk. Denna hårddisk gör det möjligt för TV-tittare 
att spela in ett program eller pausa ett program som fortfarande äger rum. Ett inspelat program 
kan tittaren sedan spela upp, pausa eller spola framåt/bakåt. Fördelen med att använda denna 
teknik jämfört med VHS är att tittaren slipper hantera videokassetter, då det i detta fall 
används en hårddisk. Genom användning av PVR kan TV-tittare undvika att få med reklam. 
Ett exempel på ett populärt PVR märke är TiVo [4]. I artikeln Nya boxar kan zappa bort  
TV-reklamen medger Manfred Aronson, VD för reklamkanalen Kanal 5, att på sikt kan PVR 
bli ett problem, då 90 % av Kanal 5:s intäkter kommer från reklamfilmer [14]. 

3.3.4  Internetnedladdning
Med dagens utvecklade digitala teknik kan i princip alla människor ladda ner film och musik 
via webben, legalt eller illegalt. Med tillgång till en dator och bredband kan film och musik 
enkelt spridas vidare [15]. Det har skett en stor ökning av filmer på Internet i samband med att 
Internet-uppkopplingarna har blivit betydligt snabbare [16].  

En av de vanligaste metoderna för nedladdning samt att dela ut filmer och musik är genom 
olika fildelningsprogram [15]. I artikeln Tudelad succé för TV-serier på nätet i Dagens 
Nyheter skriver Henrik Arvidsson att denna nya distributionsform för med sig oro. Arvidsson 
menar att tittarna laddar ner reklamfria TV-program och filmer och bestämmer själva när de 
vill se programmen, vilket kan skada de traditionella TV-sändningarna (Arvidsson, H., 2005).  
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4. EMPIRI 
Detta kapitel presenterar uppsatsens empiri genom en indelning efter tre olika 
huvudkategorier för att följa uppsatsen upplägg. Sammanställning av information från 
intervjuer redogörs tillsammans med utvalda kommentarer från respondenterna. Empirins 
material har ursprung från respondenterna svar. En del svar är omformulerade, detta för att 
undvika talspråk och skapa en lättförstålig text. Empirin är framarbetad från intervjuer med 
experter inom produktplacering och TV-reklam;  

• Tina Björeman, ansvarig för produktplacering i Sverige samt press/PR, IKEA 
Svenska försäljnings AB 

• Mia Kristiansson, Catchup AB, konsult inom omvärldsanalys sedan 1996. Tidigare 
mediestrateg på dåvarande Media Broker, vilket idag är en del av Outcom 

• Niclas Lövkvist, VD för reklambyrån Agency i Stockholm  
• Anna Reynold, VD för kommunikationsbyrån MILK i Göteborg. Tidigare 

marknadschef för Reebok, Skandinavien 
• Henrik Ström, ansvarig för AFP/Programmering samt TV-strateg på mediebyrån 

Carat i Stockholm 

4.1 Dagens reklam 
Flera respondenter nämner produktplacering som en ny trend inom reklamutvecklingen och 
alla tillfrågade menar att traditionell markandsföring behöver stöd av kompletterande 
marknadsföringskanaler. Lövkvist anser att produktplacering är ett effektivt komplement till 
övrig marknadsföring. Detta stämmer även en annan respondent in i, då Kristiansson anser att 
produktplacering är en naturlig del av mediemixen. Denna expert menar att 
produktplaceringen blir mest effektiv om den görs på ett annorlunda sätt, exempelvis som 
LOKA gör reklamfilmer anpassade till Desperate Housewives. Ström nämner även 
programmering och annonsörfinansierade program som nya trender i utvecklingen samt att 
annonsörer idag vill aktivera TV-tittaren. Respondenten påpekar dock att programmering och 
annonsörfinansierade program innebär ett större samarbete än produktplacering. Ström anser 
att kunna köpa in sig i ett program och under programtid få visa en produkts fördelar är ett bra 
komplement till traditionell TV-reklam. Samma respondent menar vidare att det är viktigt att 
göra det på ett snyggt sätt, annars riskerar produktplaceringen att misslyckas. Reynold säger 
att möjligheten att välja bort TV-reklam ställer högre krav på reklamens kvalitet och 
underhållningsvärde. Denna respondent menar vidare att annonsörer söker andra vägar för att 
nå konsumenten, genom exempelvis redaktionell sponsring, produktplacering och andra 
kanaler där det går att integrera med konsumenter. Björeman tror att traditionell reklam 
kommer att stå tillbaka för PR och säger att ett företags budskap kan nå konsumenten genom 
användning av egna kanaler eller ickeköpta medier. Respondenten säger även att det 
oförväntade kommunikationspaketet kommer att växa, exempelvis gerillamarknadsföring. 

Allt beror på hur en annonsör bygger och fastställer sin kommunikationsstrategi. Alla 
val är rätt om de används och verkligen följs upp.      

             Mia Kristiansson  

Respondenterna svarar väldigt olika angående om regleringar ska undvikas eller inte. 
Björeman ser ingen anledning till varför lagstiftningen ska kringgås och Ström svarar att det 
är viktigast att tänka på så att reklamen tillför något till konsumenten. Ström säger även att 
lagstiftningen ibland inte skiljer mycket länder emellan, då satellitkanalerna sänder från 
England. Länder som USA och Storbritannien har en mer dynamisk konsumentkontakt och är 
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betydligt större än Sverige, svarar Kristiansson. Reynold menar att det är viktigt att reklamen 
blir en naturlig del av TV-programmet, detta genom att vara diskret och äkta. Samma 
respondent menar att goda relationer med produktionsbolag är en betydelsefull nyckel. 
Respondenten ger exempel på hur hon själv lyckats med produktplacering i public 
serviceprogram där produktplacering inte är tillåtet, som Reebok och Rockport i Expedition 
Robinsson.  

Att vara påläst och veta vilka regler som gäller gör det enklare att hitta nya 
möjligheter.       

         Anna Reynold

4.2 Produktplacering 
Respondenterna har en likartad uppfattning om vad som är viktigt att tänka på vid 
produktplacering. De tillfrågade uttalar sig om att placeringen måste utföras på ett bra sätt. 
Några respondenter betonar att det är viktigt att tänka på vad som kan göras för att tillföra 
konsumenten något. Kristiansson menar att det är viktigt att sätta sig in i vad placeringen ska 
åstadkomma. Med detta menar experten, vad vill annonsören få ut av sin produktplacering? 
Vad ska konsumenten tycka, känna och göra? Varför ska konsumenten engagera sig? 
Respondenten menar att först när dessa frågor är besvarade kan en kommunikationsplattform 
börja byggas och en marknadsmix kan väljas.  

Det är viktigt vid produktplacering att verkligen se till att produkten eller tjänsten 
exponeras och presenteras i rätt sammanhang och når rätt mottagare.  

      Niclas Lövkvist

Att produkten visas i rätt sammanhang nämner även Reynold är av stor betydelse. Samma 
mediekonsult menar även att det inte bara är antal kontakter som är viktigt vid 
produktplacering utan att faktorer som relevans, sammanhang och äkthet också är av stor 
betydelse. Björeman anser att trovärdighet är det viktigaste att fokusera på vid 
produktplacering. 

Alla respondenter är ense om att konsumenters bild av produktplacering är relativt vag. 
Lövkvist hävdar att många konsumenter tror att produktplacering handlar om att placera en 
sko i en film och poängterar därefter att det är mer än så, då det handlar om finansiering. 
Ström menar att produktplacering accepteras av en konsument så länge den är utförd snyggt 
och naturligt och att ingen överexponering sker. Denna expert nämner att detta är något som 
Sex and the City har lyckats med, då en produkt kan genomsyra ett helt avsnitt och uppfattas 
som naturligt av tittaren. Vidare ger Ström exempel på att det förekommer misslyckande med 
produktplacering och exemplifierar filmen Hamilton där överexponering förekom. 

Konsumenterna är relativt omedvetna, såvida det inte talas om den övertydliga 
produktplaceringen eller den som har ett allmänintresse och skapar ”snackisar”, som 
exempel Bond.  

         Anna Reynold

Kristiansson menar att det är svårt för konsumenter att skapa sig en bild om produktplacering, 
eftersom de möts av över 6000 budskap varje dag. Hon påpekar att om konsumenten har 
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skaffat sig en uppfattning angående produktplacering i en film har placeringen varit klumpig. 
Denna mediekonsult anger Bondfilmerna som exempel och menar att de flesta konsumenter 
är medvetna om att klockmärket Omega produktplacerats i alla filmer. Kristiansson anser att 
en lyckad produktplacering är när en konsument ger ett exempel på ett varumärke som är med 
i en nyproducerad film eller i ett populärt TV-program. Samma expert menar att en 
konsument på frågan om produktplacering är acceptabelt skulle svaret ha blivit nej.   

Reynold berättar att många produktionsbolag tar betalt för produktplaceringar, men att 
kostnaderna kan variera väldigt samt att relationer mellan annonsörer och produktionsbolag 
idag är av betydelse. Priset på produktplacering är alla respondenter ense om att det definieras 
efter hur många som nås av budskapet och i vilket sammanhang. Ström betonar att priset på 
annonsörfinansierade program även handlar om hur mycket som ska sägas. Kristiansson 
svarar att priset även baseras på hur många målgruppskontakter som skattas samt hur många 
gånger. 

Priset för produktplacering baseras på antal tittare, läsare och lyssnare som nås av 
budskapet samt i vilket sammanhang produkten exponeras. Till exempel är det dyrare 
att synas i sammanhang med James Bond än med Kristian Luuk.   

      Niclas Lövkvist 

Respondenterna nämner flera svenska varumärken som gjort lyckade produktplaceringar. 
Ström nämner Absolut Vodkas medverkan i TV-serien Sex and the City, då karaktären 
Samantha blev tillsammans med en modell som var ansiktet utåt för Absolut Vodka. Samma 
mediekonsult ger även exempel på Arla, vilka samarbetar med Förkväll i TV 4. Respondenten 
berättar att företaget har en kock i programmet som varje kväll lagar en ny rätt med Arlas 
produkter. Reynold anser att Statoil varit bra på att produktplacera sitt varumärke och anser 
även att vissa svenska bilmärken har lyckats. Experten ger även ett internationellt lyckat 
exempel på Snapples medverkan i den amerikanska TV-serien Friends. Två av de tillfrågade, 
Kristiansson och Lövkvist, tycker att Sveriges målarförbund nått framgång genom 
Roomservice. Andra exempel respondenterna ger är LOKA i Desperate Housewives, 
Bingolotto genom Bingolotto och Postkodslotteriet via Postkodsmiljonären. 

De flesta tillfrågade är överens om att det inte går att jämföra TV-reklam och 
produktplacering rakt av. Ström, Reynold och Lövkvist ger orsaker som att det är olika från 
fall till fall, att det beror helt på uppgiften samt att TV-reklam och produktplacering utför 
olika jobb. Björeman påpekar att både TV-reklam och produktplacering behövs. Kristiansson 
nämner att om konsumenter tillfrågas ifall de uppskattar reklam, så är svaret nej, samma svar 
säger respondenten kommer fram på frågan om konsumenter är beredda att betala för att se de 
kommersiella TV-kanalernas innehåll och slippa reklam. Samma expert menar dock att vid 
rätt frågeformulering kan det undersökas vilken TV-reklam som är mest effektiv.  

En välgenomtänkt produktplacering, inte nödvändigtvis i TV, kan skapa mycket större 
effekt än TV-reklam. Exempelvis då prinsessan Madeleine på pressbilder syns i en viss 
modell av Henri Lloyd-jacka, går försäljningen i taket i hela landet. Det vill säga, om en 
produktplacering får en PR-effekt är den mer effektiv.  

          Anna Reynold 
Användning av produktplacering kan ge ett företag möjlighet att på ett naturligt sätt visa 
fördelar med sin produkt anser Ström. Respondenten menar vidare att produktplacering även 
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ger företag möjligheten att synas i programmiljö, vilket gör det lättare att skapa 
tilläggstjänster. Samma expert menar dock att det är svårt att hitta ett lämpligt program, görs 
placeringen på fel sätt finns det en risk att allt blir fel. Ström förklarar även att vid användning 
av enbart annonsörfinansierade program, så når budskapet ingen större räckvidd. Reynold 
påpekar att produktplacering kräver en kombination av äkthet och en tydlig exponering för att 
få genomslag, vilket mediekonsulten menar kan vara en svår balansgång för 
produktionsbolag. En fördel med produktplacering är när ett varumärke är rätt placerat och 
trovärdigt, så är den oerhört effektiv, anser Kristiansson. Respondenten ger även exempel som 
att en stor logga på ett diskmedel i en skräckfilm däremot inte skapar någon stor effekt. 
Björeman säger att en fördel med produktplacering är att ett företags produkt kan visas i sitt 
rätta sammanhang. Samtidigt påpekar respondenten att det finns nackdelar med fenomenet, 
som att produkten inte har ett tydligt formspråk eller funktion, vilket kan göra det svårt att se 
vilket företags produkt det är som presenteras.  

En fördel vid användning av produktplacering är att mottagaren inte uppfattar det som 
reklam. Dock kan produktplacering vara otydligt och i vissa fall övertydligt, vilket gör 
att tittaren tar avstånd.  

        Niclas Lövkvist

Respondenterna är eniga om att produktplacering befinner sig i början av begreppets 
livscykel. Reynold påpekar att Sverige är sent utvecklat när det gäller produktplacering. 
Lövkvist anser att Sverige befinner sig på samma nivå som övriga länder i Europa, dock 
poängterar den svarande att prisbilden skiljer länderna emellan. Annonsörfinansierade 
program, säger Ström har funnits en tid men att det är först nu TV-kanaler börjar kräva att 
flera program ska vara förfinansierade, vilket medför att annonsörfinansierade program 
fortfarande befinner sig i början av livscykeln. Kristiansson menar att vi idag har ökat vår 
produktion av film men att det är svårt att placera in produktplacering i något steg, då det 
fortfarande är ett vagt begrepp. Samma respondent antyder sedan att med hjälp av dagens 
utveckling är produktplaceringens möjligheter gränslösa på en global marknad. 
  

Sverige är ett land som är lite sent vad det gäller produktplaceringar, men utvecklingen 
går mot att mängden produktplaceringar och sponsrade produktioner kommer öka. 

          Anna Reynold

Majoriteten av respondenterna menar att fenomenet produktplacering är under framfart. Ström 
betonar att det är viktigt men svårt att finna ett program som är lämpligt när det gäller 
annonsörfinansierade program, för att varumärket ska synas samt att nå ut till rätt målgrupp. 
Produktplacering är idag en finansieringsmetod där TV-kanaler vill att företag och 
varumärken står för kostnaderna, säger Lövkvist. Kristiansson talar om att, för att skapa 
trovärdighet för konsumenter kommer TV-kanaler bygga produktpaket som skräddarsys för 
varje annonsör. 

Produktplacering kommer att öka. Genomslagskraftens storlek handlar i första hand om 
graden av relevans och trovärdighet. Allt fler syniska konsumenter kräver äkthet.

         Anna Reynold. 
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4.3 TV-reklam 
Respondenterna har olika uppfattningar om vad som påverkar utvecklingen av TV-reklam. 
Några av respondenter menar att digitalisering påverkar då fler konsumenter idag får tillgång 
till fler TV-kanaler och menar att detta kommer på sikt att förändra tittarbeteendet hos många 
TV-tittare. Reynold belyser den svenska lagstiftningen som en faktor. Att kommersiell TV 
började sändas sent i Sverige har påverkat erfarenheten hos byråer att producera TV-reklam. 
Björeman säger att TV-reklam är ett viktigt medium vad det gäller påverkan av att berätta ett 
budskap och tillägger att alla tittar på TV och naturligtvis finns ett krig mellan kanalerna om 
TV-tittarna. Övriga svarande nämner faktorer som Internetnedladdning, globaliseringen och 
de förändrade kommunikationsstrukturerna som några påverkande faktorer av TV-reklamens 
utveckling. Kristiansson ger exempel på hur Internet ersatte telefonen och hur mobiltelefonen 
har integrerat telefoni, TV och Internet vilket idag är varje individs sambandscentral. 

Internet har gjort publiken mer intresserad av interaktivitet. Trenden med dokusåpor 
som TV-reklam har starkt påverkat kreativiteten hos reklambyråer, reklam som 
exempelvis ICA med flera.  
                             Niclas Lövkvist 

Ingen av respondenterna anser att de traditionella kanalerna kommer att ersättas av nya 
kanaler, utan menar att de traditionella kanalerna består fast med förändringar.  

Vi tror inte att nya marknadsföringskanaler kommer att slå ut de traditionella inom en 
rimlig tid. Det ska mycket till att lyckas få det intresset från folket samt att det är en 
mycket kostsam resa att genomföra.  

         Tina Björeman  

Att kostnaden har betydelse anser Lövkvist, som menar att den traditionella TV-reklamen 
kommer att minska, då den är för kostsam samt att det bara ger en liten möjlighet till 
interaktivitet. Ström berättar att det svenska folkets TV-tittande har ökat eftersom fler 
personer har tillgång till fler kanaler, såsom TV 3 och Kanal 5, samtidigt som de större 
kanalerna har tappat tittartidsandelar. Detta innebär att veckoräckvidden ökar. Reynold säger 
att nischade kanaler kommer att öka och att webb-TV kommer få en fortsatt kraftig ökning. 
Även om digitala sändningar och möjlighet att radera TV-reklam kommer att innebära 
förändringar, så kommer de traditionella kanalerna inte slås ut från marknaden. Kristiansson 
menar att dagstidningar kommer att omvandlas på sikt eftersom 80-talisterna är en generation 
som är vana vid att allt ska vara gratis. Respondenten menar att de inte kommer att 
prenumerera på något som skriver om det de såg på TV eller läste på Internet kvällen före.  

TV-reklam är det medium som idag har störst genomslagskraft, något som tre av 
respondenterna framhäver. Lövkvist svarar att TV-reklam medför en garanterad leverans av 
budskap till rätt målgrupp. Två av respondenterna tycker att TV-reklam är känsloförmedlande 
och kan få publiken att le om reklamen ”tar i magen” och känns rätt. Att TV-reklam har hög 
flexibilitet och räckvidd samt driver på försäljningen menar Ström är den största fördelen med 
TV-reklam och Björeman menar att TV-reklam har en tydlig avsändare. Alla respondenter är 
eniga om att hög kostnad är TV-reklamens största nackdel och ger exempel på att det kan vara 
svårt att investera rätt och att TV-reklam är kapitalkrävande. Att möjligheten att synas i lokala 
spottar har ökat ser Reynold som positivt, men hävdar samtidigt att de fortfarande håller låg 
kvalitet. Två av respondenterna hävdar att TV-reklam är svår att använda för att nå alla 
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målgrupper och skapar målgruppsselektivitet. Kristiansson menar att om en konsument 
känner att reklamen upprepas för många gånger kan detta skada varumärket. Möjligheterna att 
kunna välja bort reklamen nämns av flera respondenter som en nackdel och Reynold menar 
att TV-reklam avbryter en konsument.  

En nackdel är att konsumenterna snart kommer att kunna välja bort TV-reklamen. Det 
är viktigt och en utmaning för alla som producerar reklam att höja 
underhållningsvärdet samt att göra så bra att reklamen blir något konsumenten söker 
och vill ta del av.  

             Anna Reynold

Enligt respondenterna kommer traditionell TV-reklam att avta såvida inga förändringar sker. 
Björeman säger att TV-reklam måste bli bättre för att överleva. Lövkvist påpekar att TV-
reklamens relevans kommer minska, då annonsörer använder sina budgetar till andra kanaler. 
Konsumenter kommer att se mer rörlig reklam på Internet istället för i  
TV-apparaten, säger Reynold. Denna respondent tror även att TV-tittandet på Internet 
kommer att öka. TV-reklam kommer att bli mer nischad i takt med att konsumenter får 
tillgång till fler kanaler och reklamen kommer att bli mer vägledande genom de digitala 
möjligheterna, menar Kristiansson.  

Inom de närmsta åren kommer det inte att bli någon stor skillnad vad det gäller  
TV-reklamen. Det beror på hur lång sikt begreppet beskådas över.  

              Henrik Ström 

Respondenterna är eniga om att konsumenters möjlighet att radera reklam är ett av de främsta 
hindren mot TV-reklam. Majoriteten av respondenterna säger även att den höga kostnaden är 
ett annat stort hot mot TV-reklam. Denna höga kostnad försöker TV 4 kompensera genom att 
garantera kunden viss effekt, mot att de återinvesterar av sin resultatutveckling, berättar 
Reynold. Ström ser inga hinder alls mot TV-reklam. Kristiansson menar att mediebruset 
gentemot konsumenter har ökat och att det blir mer kostsamt att nå igenom med sitt budskap.  

En lyckad kampanj består av en mediemix som dels uppmärksammar kampanjen, dels 
bygger trovärdighet och förtroende genom exempelvis produktplacering, olika events 
och kopplingar till andra medier.  

         Mia Kristiansson 
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5. ANALYS 
I detta kapitel redogörs successivt de teorier, vilka tidigare har behandlats. Paralleller 
kommer att redovisas mellan teori och empiri samt presenteras en analys från uppsatsens 
kvalitativa undersökning gällande produktplacerig och TV-reklam. Analysens text följer 
uppsatsens tidigare rubriker för att följa samma upplägg.  

5.1 Dagens reklam  
Majoriteten av respondenterna samtycker med Mildner (2006) och Löfgren (2003) om att 
produktplacering är en ny trend inom marknadsföring. Lövkvist benämner fenomenet som ett 
effektivt komplement till övrig markandsföring och Kristiansson framhäver att 
produktplacering måste särskilja sig för att vara effektiv. Precis som Kristiansson menar 
Bellin (2003) att en lyckad produktplacering kan vara ett effektivt sätt att nå ut med sina 
produkter och sitt varumärke. Reynold menar att annonsörer måste söka nya vägar för att nå 
ut med sitt budskap, vilket Fill (1995) samtycker med. Björeman anser att det oförväntade 
kommunikationspaketet kommer att växa, vilket Fill (1995) styrker. Ström och Mildner 
(2006) är överens om att annonsörfinansierade program är en trend och kommer att bli ett nytt 
medieval för framtidens annonsörer. Kotler et al (2005) menar att nya vägar krävs för att nå ut 
med budskap, detta på grund av ökad konkurrens och mer krävande kunder. Även Fill (1995) 
skriver om att mediebruset ökar konstant, vilket Kristiansson instämmer med. Hon menar att 
detta kan förhindras genom användning av en mediemix, där exempelvis produktplacering 
kan ingå. Att använda produktplacering tillsammans med en traditionell 
marknadsföringskampanj påpekar även Söderström (2002) är effektivt.  

När det gäller lagar och direktiv är Reynold och Fill (1995) överens om att en placering måste 
uppfattas som äkta och ses som en naturlig del av ett program för att inte uppfattas som 
olaglig reklam. Ström framhäver att reklam måste tillföra något till konsumenter och att det 
inte är någon skillnad kring vad som är tillåtet då alla satellitkanaler sänder från England, 
vilka har en annan lagstiftning. Mildner (2006) menar precis som Ström att lagstiftning skiljer 
sig från andra länder. Reynold menar även att en bra relation till produktionsbolag är en 
nyckel vid användning av reklam och att det är lämpligt att vara påläst om vad som är tillåtet, 
vilket Ayers och Marshall (1998) samtycker med. Björeman anser att lagstiftning inte ska 
undvikas. Till skillnad från Björeman menar Bellin (2003) och Ståhl (1999) att via 
produktplacering kan det utföras reklam för de produktgrupper som annars är svåra att göra 
reklam för i traditionella kanaler, exempelvis tobak och alkohol, vilket enligt  
EU-upplysningen är olagligt. På så sätt anser författarna att det genom produktplacering går 
att undgå regleringar för reklam i TV, vilket överensstämmer med Reynolds exempel där hon 
via produktplacering gjort reklam i public serviceprogram. 

5.2 Produktplacering 
Alla respondenter menar att produktplacering måste ske i rätt sammanhang samt vara äkta och 
trovärdig. Både Segrave (2004), Roos och Algotsson (1996) håller med om detta och menar 
att överexponering kan förstöra en film eller ett program. För att få en lyckad 
produktplacering krävs konstnärlighet från regissörens sida eftersom det inte finns några 
riktlinjer om hur produktplacering ska gå tillväga i praktiken menar Löfgren (2003), men 
samtidigt ger Reynold flera tydliga exempel på vad som bör följas vid produktplacering.  
Om en produkt eller ett varumärke exponeras i fel scener av en film, exempelvis actionscener 
kan publiken missa varumärket och då har produktplaceringen ingen effekt [5]. Detta tyder på 
att produktplacering måste ske i rätt sammanhang, något som Lövkvist instämmer med. Även 
Shimp (2000) menar att sammanhanget är av betydelse vid produktplacering och menar att 
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detta kan ske med hjälp av exempelvis respektabla skådespelare, precis som Reynold betonar 
med sitt exempel av Henry Lloyd-jackor och prinsessan Madeleine. Ingen av respondenterna 
påstår att omnämning i mindre smickrande sammanhang kan ha stor positiv effekt, vilket 
Löfgren (2002) påstår. Ström och Kristiansson är båda överens med Roos (1999) som menar 
att film och TV- produktion måste uppfylla vissa kriterier och tillföra något till en konsument. 
Något som Russel (2002) men ingen av respondenterna nämner är att för att produktplacering 
ska lyckas får inte för många varumärken eller företagsnamn upptäckas av publiken.  
Salomon et al. (2006) framhäver att det är viktigt att tänka på den yngre generationen då den 
är mediekunnig och ofta genomskådar produktexponeringar, vilket ingen av respondenterna 
tar upp i sammanhanget. Dock nämner Kristiansson att nya generationer, exempelvis  
80-talisterna, kommer att bidra till förändringar i de framtida mediekanalerna. Detta liknar 
Hughes (2005) teori som menar att konsumenter idag är betydligt mer krävande och kunniga 
än tidigare generationer. De söker mer information på egen hand genom exempelvis Internet. 

Majoriteten av respondenterna är överens om att konsumenters bild av produktplacering är 
vag, vilket stämmer överens med Galacian (2004) som framhäver att produktplacering 
ovillkorligt påverkar en konsument. Kristiansson skiljer sig från Galacians (2004) teori då 
hon tror att folk är medvetna om produktplacering och ger exempel ur Bond-filmer. Ström 
och Fill (1995) är överens om att så länge en produktplacering är snygg och diskret utan 
överexponering så accepteras den av en konsument. Kristiansson följer inte Fills (1995) teori 
då hon tror att i en konsumentundersökning huruvida produktplacering är gångbart eller inte, 
skulle svaret bli nej. Karrh (1995) skriver i sin teori att en produkt eller ett varumärke måste 
integreras på ett bra sätt annars kan publiken uppfatta det som reklam, vilket kan liknas med 
Ströms och Reynolds uppfattning om snygg produktplacering. Både Kristiansson och Hughes 
(2005) är överens om att människan möts av flera tusen reklambudskap varje dag vilket gör 
det svårt för en konsument att skaffa sig en bild av produktplacering och merparten av 
budskapen sållas bort. Russel (2002) håller med Kristiansson och Hughes (2005) om att en 
konsument har svårt att skaffa sig en bild av produktplacering. Russel menar att konsumenter 
kan observera varumärken vid produktplacering, vilket Kristiansson håller med om men ser 
detta som ett tecken på att produktplaceringen har utförts osmidigt.  

Alla respondenter är överens med Kotler och Keller (2006) samt Russel (2002) att priset på 
produktplacering varierar. De flesta av respondenterna följer författarnas resonemang att 
priset beror på hur många mottagare som nås av ett budskap samt hur naturligt en produkt 
visas, vilket Lövkvist instämmer med, men menar även att ett pris bland annat beror på hur 
välkänd person som deltar vid en produktplacering samt hur framgångsrik en film är.  

Galacian (2004) presenterar begreppet produktplacering som kostnadseffektivt, eftersom 
filmmakare skapar film som bidrar till att produkter eller varumärken når ut till en bred 
publik. Ayers och Marshall (1998) menar att beträffande frekvensen och antalet produkter 
som visas i alla filmer kan slutsatsen dras att produktplacering är vinstgivande, vilket 
stämmer överrens med Galacians (2004) teorier om kostnadseffektivitet, men inte nämns av 
någon respondent som en fördel.  

Hughes (2005) menar att nyckeln till produktplacering är att bli en meningsfull del av en film 
och ger exempel på Absolut Vodkas exponering i TV-serien Sex and the City, vilket även 
Ström benämner som en lyckad produktplacering. Lövkvist och Kristiansson ger båda 
Sveriges målarförbund genom TV-programmet Roomservice som exempel på ett lyckat 
annonsörfinansierat program, vilket är något även Mildner (2206) tar upp i sin teori.  
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Ström och Lövkvist ser inte produktplacering som ett bättre eller sämre promotionsverktyg än 
TV-reklam utan menar att det är olika beroende på situation, vilket säger emot Karrh et al. 
(2003) som säger att produktplacering är ett bättre promotionsverktyg än TV-reklam på grund 
av de låga kostnaderna. Reynold menar precis som Karrh et al. (2003) att produktplacering 
kan i vissa fall ha större effekt än TV-reklam, men skiljer sig då hon menar att det i så fall 
beror på en väl genomtänkt produktplacering. Björeman anser att både produktplacering och 
TV-reklam behövs, vilket överensstämmer med Söderströms (2002) teori om att 
produktplacering kommer att vara som mest aktuell i ett tidigt skede, speciellt om den är 
samordnad med en traditionell marknadsföringskampanj.  

Solomon och Englis (1994) skriver i sin teori att användning av passande produkter bidrar till 
en konkretare miljö i en film, något som gärna vill uppnås av kreatörer. Detta samtycker 
Reynold med då hon menar att allt fler konsumenter idag är mer syniska och kräver äkthet.   
Kristiansson och Fill (1995) anser båda att reklam inte alltid är uppskattat av en konsument, 
Fill (1995) tillägger att en fördel med produktplacering är att den kan ses som ett verktyg för 
att undvika irritationsfaktorn vid reklam. Detta anser även Lövkvist vara en fördel då han 
menar att vid produktplacering är en mottagare inte medveten om att det är reklam. 
Produktplacering ger möjligheter att exponera sin produkt på ett mer konkret sätt i en mer 
trovärdig miljö jämfört med traditionell reklam [5], vilket majoriteten av respondenterna 
instämmer med. Fill (1995) menar att den största fördelen med produktplacering är att ett 
företag får chans att stärka sin varumärkesimage och öka sin trovärdighet, vilket ingen av 
respondenterna nämner. Ström hävdar att om en produktplacering utförs på fel sätt kan allt gå 
fel, vilket Segrave (2004) samt Roos och Algotsson (1996) håller med om, då de menar att en 
överexponering av produktplacering kan fördärva en film samt ge minskad trovärdighet. 
Lövkvist och Björeman är överens med Fill (1995) om att en nackdel med produktplacering 
kan vara otydlighet kring detaljer om en produkt eller vem som är avsändare. Detta går dock 
emot Karrhs (1994) teorier som menar att en produktplacering inte får vara för tydlig, även 
detta är något som Lövkvist instämmer med. Russel (2002) påpekar i sin teori betydelsen av 
att integrera produktplacering i en films handling, så kallad connection plot. Detta 
överensstämmer Kristiansson med då hon menar att det annars kan bli en misslyckad 
produktplacering. Balasubramanian (1994) nämner risken att en film kan misslyckas, vilket 
ingen av respondenterna nämner vara en nackdel. Ström anser det vara till en nackdel att 
enbart använda sig av annonsörfinansierade program eftersom ett budskap då inte når någon 
större räckvidd, vilket Göthe i Mildners artikel (2006) motsäger sig då han menar att inom tre 
till fem år kommer det att vara lika lätt att välja annonsörfinansierade program som det idag 
är att välja TV-reklam.  

Respondenterna är eniga om att produktplacering befinner sig i början av begreppets 
livscykel, vilket stämmer överens med Mildner (2006) som säger att produktplacering är ett 
relativt nytt fenomen i Sverige. Kristiansson menar att i framtiden kommer TV-kanaler skapa 
produktpaket som anpassas för varje annonsör för att skapa trovärdighet för slutkonsumenter. 
Detta stämmer överens med Fill (1995), då han anser att trovärdighet är ett måste för att 
produktplacering ska accepteras av konsumenter. Fill (1995) menar även att produktplacering 
idag har blivit en viktig finansieringskälla för filmbolag. Detta sammanfaller med Lövkvist 
som påstår att produktplacering idag är ett nödvändigt sätt att finansiera produktioner.  
Flertalet av respondenterna menar att fenomenet produktplacering är under framfart och 
kommer öka ytterligare i framtiden, vilket Andreas Göthe i Mildners (2006) artikel instämmer 
med då han spår produktplacering som en lysande framtidskanal.  
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5.3 TV-reklam 
Ström menar att det svenska folkets TV-tittande har ökat och är överens med Bergström 
(1999) och Hughes (2005) om att antalet TV-kanaler har ökat. Ström och Dagen Industri är 
båda överens om att digitaliseringen är en faktor som påverkar TV-reklam eftersom den 
medför att fler människor får tillgång till fler kanaler [3]. Precis som Ström menar Dagens 
Industri, genom Elisabeth Trotzig, att digitalisering medför att TV-reklam får det svårare att 
nå slutkonsumenter samt behålla samma räckvidd [3]. Kristiansson nämner förändrade 
kommunikationsstrukturer som en betydande faktor till utveckling av reklam, vilket följer 
Fills (1995) teori om att ständigt hitta nya vägar genom mediebruset. Björeman anser att 
kriget mellan kanaler påverkar TV-reklamens utveckling. Detta stämmer överens med  
Mral och Larssons (2004) teorier som menar att för att hindra TV-tittarna från att byta kanal 
så måste reklam stimulera och skilja sig från konkurrenter. Lövkvist och Resumé samstämmer 
om att Internet är den kanal som har mest påverkan på andra medier [11]. Reynold påpekar att 
det är viktigt och en utmaning att höja underhållningsvärdet i TV-reklam samt göra reklamen 
så bra att konsument söker och vill ta del av reklamen. Mral och Larsson (2004) påpekar 
också i sin teori att underhållning är av betydelse vid TV-reklam, författarna menar vidare att 
syftet med TV-reklam är, som Reynold säger, att väcka intresse för en produkt och få en 
konsument att söka efter mer information. 

Reynold och Lövkvist menar att en stor fördel med TV-reklam är dess stora genomslagskraft, 
då den garanterar leverans av budskap till rätt målgrupp. Även Mral och Larsson (2004) 
nämner i sin teori att det är viktigt att rikta TV-reklam till rätt målgrupp. Björeman ser en 
tydlig avsändare som TV-reklamens största fördel, vilket Mral och Larsson (2004) också 
anser vara en viktig del vid TV-reklam. En tydlig avsändare är även enligt Kotler et al(2005) 
en viktig del i kommunikationsprocessen. Ström och Kristiansson delar uppfattning om att  
TV-reklam är känsloförmedlande, vilket även Book, Cary och Tannenbaum (1996) påpekar i 
sin teori, samt Mral och Larsson (2004) som menar att TV-reklam ska spela på känslor för att 
väcka intresse. Ström tillägger att TV-reklam är flexibel med hög räckvidd. 

Möjligheten att radera TV-reklam ser både Björeman och Reynold som en nackdel. En 
konsuments möjlighet att radera reklam är även något som poängteras och diskuteras av flera 
författare. Arvidsson (2005) och Reynold samtycker om att TV-reklam är hotad och kommer 
förändras, vilket Arvidsson (2005) menar att Internetnedladdning är en bidragande orsak till. 
En genomgående nackdel för TV-reklam är dess höga kostnad, vilket alla respondenter är 
överens om. Detta stämmer med Perssons (1993) teori att TV är det dyraste mediet att 
annonsera i. En nackdel enligt Ström är att det är svårt att göra rätt investeringar i TV-reklam, 
trots detta menar IRM att TV- investeringar har ökat de senaste åren [2]. Ström och Lövkvist 
menar att det kan vara svårt att nå alla TV-tittare eftersom TV-reklam innebär 
målgruppsselektivitet. Detta stämmer med teorin som säger att TV-reklam är en form av 
masskommunikation [10]. Att TV-reklam avbryter en konsument ser Reynold som en 
nackdel, vilket ingen teori tar upp.  

Reynold samt Dagens Industri anser båda att nischade kanaler samt Webb-TV kommer att öka 
[3]. Reynold och Björeman tror dock inte att de etablerade kanalerna kommer slås ut från 
marknaden. Björeman tillägger att det skulle vara en för kostsam process, vilket Dagens 
Industri inte är helt överens med då de påpekar att TV 4s dominanta ställning kommer att 
förändras [3]. Lövkvist menar att traditionell TV-reklam kommer att minska då den är för 
kostsam. Att TV-reklam är för kostsam menar även Persson (1993) men hävdar samtidigt att 
den har störst genomslagskraft av alla reklammedium. Lövkvist anser att TV-reklam kommer 
att minska i relevans då företag kommer att placera sin reklambudget på andra kanaler. Detta 
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kan jämföras med Mildners (2006) uppfattning om att annonsörfinansierade program kommer 
i framtiden att vara lika enkelt att välja som TV-reklam. Till skillnad från övriga respondenter 
ser Ström inga direkta förändringar inom den närmsta tiden när det gäller TV-reklam, vilket 
även skiljer sig från Dagens Industris artikel om att TV-reklamen kommer att fortsätta öka 
och att digitaliseringen är en bidragande faktor till denna ökning [3].  

TV-reklam är den traditionella kanal som fortfarande ökar mest i annonsomsättning, samtidigt 
som det uppkommer fler metoder att välja bort TV-reklamen enligt Dagens Industri [3]. 
Reynold och Björeman är överens med Dagens Industri om att det största hindret mot  
TV-reklam är TV-tittarnas möjlighet att i framtiden kunna spola över eller välja bort  
TV-reklam [3]. Detta är även något som Arvidsson (2005) behandlar i Dagens Nyheter och 
nämner nedladdning på Internet som en metod för att välja bort reklam. Detta menar 
Arvidsson (2005) kan skada traditionella TV-sändningar. Ström samtycker inte med Dagens 
Industri, då Ström inte ser några existerande hinder kring dagens TV-reklam.  
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6. SLUTDISKUSSION 
Detta kapitel diskuterar och redogör för våra egna observationer, tankar och funderingar 
gällande produktplacering och TV-reklam.   

I denna uppsats har vi studerat om produktplacering kommer att ersätta traditionell  
TV-reklam. Under arbetets gång har det dykt upp flera olika områden vi anser är lämpliga att 
ta upp i en diskussion innan vi kan dra en slutsats och komma med det slutliga svaret på vår 
problemformulering.  

Människan möts dagligen av mer än 6 000 reklambudskap och sållar omedvetet bort 
merparten av dem. Dagens konsumenter är betydligt mer kunniga än tidigare generationer och 
söker allt mer information på egen hand. Vi tror att en konsument idag är så van vid reklam 
att det krävs nya vägar för att annonsörer och företag ska nå ut med sitt budskap. En effektiv 
marknadsföringskanal anser vi är begreppet produktplacering, vilket vi tror kan vara 
framgångsrikt verktyg, vid en rätt och genomtänkt placering. Vår uppfattning är att en 
konsument kan uppmärksamma en produktplacering, men behöver inte alltid tolka den som 
reklam. Likväl som det kommer nya kanaler att nå en konsument med reklam, kommer det 
allteftersom finnas nya metoder att hindra reklam att nå slutkonsumenten. Exempelvis 
telefonförsäljning som stoppas av Nix-register och TV-reklam som stoppas av PVR och 
nedladdning från Internet. Vi anser att produktplacering är en av de få mediekanaler som i 
dagsläget är svårt att undvika, det finns än så länge ingen metod eller innovation för att 
konsumenten att radera produktplacering i en film eller ett TV-program. Såvida tittaren inte 
väljer att stänga av TV:n eller filmen. Det är enligt vår uppfattning viktigt att annonsörer är 
kreativa och tänker i nya banor, alla nya marknadsföringskanaler kommer att vara välkomna 
på marknaden i framtiden.   

Produktplacering kan gynna svårplacerade produkter, som alkohol och cigaretter, då 
produkter som dessa är förbjudna i svensk reklam enligt lagstiftningen. Vår åsikt är att den  
svenska lagstiftningen bör moderniseras och bli mer flexibel, för att gynna svenska 
varumärken och företag samt den svenska exporten. Anledningen till detta är att med dagens 
snabba utveckling tror vi att det finns en risk att Sverige kommer att ligga steget efter andra 
länder om inte svenska lagar och regler uppdateras regelbundet. Vi poängterar dock att 
produktplacering måste ske på ett trovärdigt sätt, även om lagstiftningen förändras, för att inte 
skapa irritation hos slutkonsumenten.  

Om en konsument ser en film där produktplacering förekommer, men inte efteråt kan återge 
vilka varumärken som exponerats, har tittaren då påverkats? Om tittaren kan återge ett 
varumärke, har produktplaceringen då varit överexponerad eller lyckad? Dessa frågor är svåra 
att besvara då det idag inte existerar några direkta undersökningar på den svenska marknaden 
huruvida produktplacering påverkar en konsument och vilken effekt den kan ge. Brist på 
undersökningar gör det även vanskligt att tolka huruvida fenomenet är vinstgivande för en 
annonsör, därav är det svårt att fastställa ett generellt pris. Vi tror att det är en fråga huruvida 
en konsument ser produktplacering som reklam eller inte, då det i teorin behandlas att reklam 
ofta uppfattas som ett störande moment.  

Annonsörfinansierade program är något som vi tror, precis som teorier och respondenter, 
kommer att öka i framtiden. Vår uppfattning är att då TV-programmet Roomservice haft 
sådan framgång, kommer troligen fler branscher att följa efter. Den största fördelen med 
annonsörfinansierade program tycker vi är att samtidigt som det gynnar en hel bransch, ger 
det även möjlighet för enskilda företag att utföra produktplacering. 
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Respondenterna är eniga om att produktplacering befinner sig i början på livscykeln, vår åsikt 
är att begreppet har ökat betydligt de senaste åren. Då det idag exponeras produktplacering 
inte enbart i filmer och TV-serier utan även i böcker, TV-spel och TV-reklam, vilket tyder på 
att produktplacering anpassas efter samhällets utveckling. Vi tror att produktplacering är 
relativt nyintroducerat på den svenska marknaden, men är en trend som är här för att stanna.  

Även om produktplacering nämns i en negativ benämning kan detta ge ett varumärk en 
positiv effekt, eftersom det ökar kännedomen kring varumärket. Detta tycker vi Bondfilmen 
Die Another Day är ett bra exempel på där ett stort antal varumärken exponeras och kritiker 
döpte om filmen till Buy Another Day. Trots att kritiker sågade filmen så skapades det 
diskussioner. Även om en konsument inte väljer att köpa produkten som exponeras, så har 
kännedomen om varumärket ökat. Med andra ord är vår uppfattning att all reklam är bra 
reklam.  

I Sverige pågår det en övergång från det analoga nätet till ett digitalt nät, detta tror vi kommer 
att skapa förändringar och leda till nya möjligheter.  Vi ser både för- och nackdelar med 
digitalisering, det kommer att bli svårare att nå ut till en bred publikmassa men enklare att nå 
med sitt budskap till en specifik målgrupp.   

TV-reklam tycker vi har gått från att vara informativ till att vara underhållande och används i 
syfte för att öka kännedomen om ett varumärke. Om TV-reklam ska fortsätta vara en stark 
mediekanal och behålla sin genomslagskraft anser vi att den måste utvecklas och anpassas 
efter trender i omgivningen. Ett exempel på en lyckad anpassning är TV-reklamens 
dokusåpor. Även om TV-reklamens genomslagskraft på sikt kommer att minska så anser vi 
att den aldrig kommer att försvinna helt. TV-reklam har för många fördelar för att kunna 
elimineras från den svenska marknaden. Vi tror dock att TV-reklam kan få ett uppsving 
genom digitaliseringen då annonsörer genom mer nischade kanaler kan nå sin rätta målgrupp 
som intresseras av företagets budskap. Vi menar dock att produktplacering har en längre 
livstid i jämförelse med TV-reklam, produktplacering är ingen tillfällig reklam som efter ett 
tag försvinner ur TV-slingan utan lever för alltid vidare med filmen. Från att exponeras på 
biografer, vidare till uthyrning av DVD och VHS samt visas på TV-kanaler, blir den totala 
livslängden lång.  

Det finns idag fler metoder för att undvika TV-reklam, vilka människor har öppnat ögonen för 
och utnyttjar i större utsträckning. Personal Video Recorder är ett exempel, vilket även har 
nämnts i denna uppsats, produkten är mycket stor i USA och vi tror på en uppgång på den 
svenska markanden. Detta för att människan blir allt mer bekväm och Personal Video 
Recorder skapar nya möjligheter, bland annat där människan själv styr när hon vill titta på ett 
program samt slipper användning av inspelningsband. Om människan får möjlighet till att 
radera TV-reklam, så tror vi, att hon kommer att göra detta.  

Nedladdning från Internet är ett hot mot TV-reklam och påverkar även andra medier. Vi tror 
att användning av Internet kommer att fortsätta öka, fler människor får tillgång till Internet 
hemma, uppkopplingarna blir allt bättre och de nya generationerna är mediekunniga och 
uppväxta med Internet. Att ladda ner filmer och TV-serier från Internet och därmed undgå 
reklam, anser vi inte kommer att avta. Även i detta fall är produktplacering en mycket bra 
metod för att skapa kännedom kring ett varumärke. Vi anser dock att den största anledningen 
till Internetnedladdning är att filmer på Internet är lättillgängliga och människan är snål. Vem 
går till en butik och köper en DVD-film idag? 
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Då begreppet produktplacering fortfarande ökar, något som både teorin och våra respondenter 
hävdar, så är vår uppfattning att det måste vara ett effektivt verktyg. Detta tolkar vi som att 
produktplacering ger ett lyckat resultat. Hade annars fler företag och varumärken fortsatt att 
produktplacera om det inte hade varit framgångsrikt?  

“It is not the strongest or the most intelligent species that survives, but the one that is 
most adaptable to change”  
                      Charles Darwin 
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7. SLUTSATS 
I detta kapitel kommer studiens slutsatser att redogöras. 

Begreppet produktplacering kommer att öka i framtiden, likaså nya tekniska möjligheter att 
undvika TV-reklam, som PVR och digitalisering. Eftersom TV-reklamen fortfarande är 
effektiv och lönsam anser vi att produktplaceringen inte kommer att ersätta traditionell  
TV-reklam. Däremot kommer produktplacering att vara en viktig kompletterande 
marknadsföringskanal till traditionella kanaler. Att använda sig av en bra mediemix av olika 
kampanjer, tror vi kommer att vara mest framgångsrikt. 
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8. VIDARE FORSKNING 
I detta avslutande kapitel presenteras rekommendationer till en framtida forskning inom 
områdena produktplacering och TV-reklam.  

8.1 Förslag till vidare forskning 
Då vår uppsats berör ett ämne som är aktuellt och ofta diskuteras i medier, finns det flera 
intressanta förslag och möjligheter till en vidare forskning. Produktplacering är ett ämne som 
många forskare studerat tidigare, men trots det finns det fortfarande områden som inte är 
utforskade. Nedan presenterar vi några frågor vilka vi anser skulle vara intressanta att ta del 
av i framtiden.    

• Vi anser att vår uppsats skulle vara intressant att se ur konsumentperspektiv. Hur 
uppfattas begreppet produktplacering av konsumenter? Påverkas konsumenter av 
produktplacering och TV-reklam? I vilken omfattning kommer konsumenter att ta till 
sig och använda de nya tekniska möjligheterna, som TiVo och digitalisering, i 
framtiden? Hur stor andel av Sveriges TV-tittare undviker TV-reklam? Vår 
uppfattning är att använda konsumenternas synvinkel på vår undersökning skulle 
kunna vara till hjälp för aktörer i mediebranschen samt ge en användbar bild på hur 
konsumenter agerar och tänker.  

• Ny teknologi skapar möjligheter för konsumenter att radera TV-reklam. Vi anser att 
denna anledning skapar ett intresse för vidareforskning kring nya 
marknadsföringskanaler i framtiden. Utvecklingen gör att företag måste hitta nya 
vägar för att nå ut med sitt budskap. Vilka nya metoder och tillvägagångssätt kommer 
annonsörer och reklamköpare att använda sig av? Hur ska reklam i TV kunna nå ut till 
sin publik? 

• Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka produktplacering hos företag 
som använder sig av fenomenet. Det skulle vara intressant att studera hur företag 
tänker angående användning av produktplacering. Idag finns det få studier som påvisar 
att produktplacering ger positivt resultat för företag samt existerar det endast ett fåtal 
undersökningar över den svenska marknaden. Vår åsikt är därför att det skulle vara 
tänkvärt att studera om produktplacering har någon tydlig effekt. Hur stor användning 
krävs av begreppet för att öka kännedomen om ett företag respektive varumärke? 
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BILAGA 1 
Frågeformulär angående produktplacering och TV-reklam 

Vi är tre studenter från Halmstad Högskola som skriver vår C-uppsats om produktplacering kan 
ersätta TV-reklam. Vi skulle bli tacksamma om Ni ville ta er tid att besvara dessa frågor och maila 
tillbaka till ramstedtanna@mail.com senast fredagen den 4 maj 2007.  
Tack på förhand, Annika, Anna och Maria 

Namn: 
Position inom företaget: 
Tidigare företag/uppdrag: 

  
1. Vilka faktorer anser Ni har påverkat utvecklingen av TV-reklam? 

2. Tror Ni att nya kanaler kommer slå ut traditionella kanaler? Varför/ varför inte?  

3. Vilka tydliga trender finns inom reklamutveckling? 
– Hur ser Ni på er byrå/företag på fenomenet produktplacering?  

4. Hur tror Ni produktplacering kan komma att påverka TV-reklam i framtiden? Hur stor 
genomslagskraft tror Ni att produktplacering kan få i framtiden? 

5. Vilka för- respektive nackdelar ser Ni med produktplacering? 

6. Vilka för- respektive nackdelar ser Ni med TV-reklam? 

7. Sverige är ett hårt reglerat land när det gäller reklam, till skillnad från exempelvis 
USA och Storbritannien. Hur anser Ni att företag kan undvika dessa regleringar? Hur 
arbetar Ni på er byrå/företag?  

8. Var på produktplaceringens livscykel befinner sig Sveriges marknad idag? Vart är 
Sverige på väg med tanke på produktplacering?  

9. Vilken bild tror Ni att de svenska konsumenterna har angående produktplacering? 

10. Tycker Ni att produktplacering är ett bättre eller sämre promotionsverktyg än  
TV-reklam? Varför?  

11. Hur definieras priset för produktplacering? 
– Vilken typ av klient använder sig av produktplacering? 

12. Vilka hinder tror Ni att det finns kring TV-reklam?

13. Vad tror Ni kommer hända med TV-reklamen i framtiden? 

14. Vilka svenska företag/varumärken anser Ni har lyckats inom produktplacering? 
Motivera gärna. 

15. Vad tror Ni är viktigast att tänka på vid användning av produktplacering? 
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BILAGA 2 

Respondenters svar på frågeformulär 
1. Vilka faktorer anser Ni har påverkat utvecklingen av TV-reklam? 

Digitalisering är den faktorn som påverkar väldigt starkt just nu, eftersom fler får tillgång 
till fler TV-kanaler. Det kommer på sikt att förändra tittarbeteendet hos många TV-tittare. 
Detta gör att fler kommersiella kanaler skapas och leder till att vi måste köpa fler 
kommersiella kanaler för att nå samma räckvidd som tidigare. Det ger även ett högre 
mediebrus, vilket gör att det blir svårare att sända ut ett budskap i bruset. Reklamfilmerna 
behöver vara tydligare och vi behöver komplettera de traditionella spotkampanjerna med 
till exempel sponsring webb-TV eller AFP. Henrik Ström 

Lagstiftning är en faktor som ligger bakom förändringarna av reklam. I Sverige började 
kommersiell TV att sändas ganska sent, vilket har påverkat erfarenheten hos byråer att 
producera TV-reklam och kunders erfarenhet av att köpa TV-reklam. Anna Reynold

Internet har gjort publiken mer intresserad av interaktivitet. Trenden med dokusåpor som 
TV-reklam har starkt påverkat kreativiteten hos reklambyråer, reklam som exempelvis 
ICA med flera. Niclas Lövkvist

Sverige har varit ett mycket framgångsrikt land vad det gäller TV-reklam, vilket TV-
reklam är ett viktigt media vad det gäller påverkan av att berätta ett budskap. Alla tittar på 
TV, men det är naturligtvis ett stort krig TV-kanalerna emellan. Tina Björeman  

Bidragande faktorer till utvecklingen av TV-reklam är globalisering och de förändrade 
kommunikationsstrukturerna. TV:n kom 1987, Internet ersatte telefonen 1996 och 
mobiltelefonen har integrerat TV, Internet, telefon och är idag varje individs 
sambandscentral. Mia Kristiansson 

2. Tror Ni att nya kanaler kommer slå ut traditionella kanaler?  
     – Varför/varför inte?  

Ser vi till den svenska marknaden under 2005 så var 17 % av TV-tittandet fördelat på 
övriga TV-kanaler, det vill säga alla kanaler förutom SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 
5. När vi summerade 2006 hade 17 % ökat till 27 %. De större TV-kanalerna tappar 
tittartidsandelar men samtidigt får fler människor tillgång till exempelvis TV3 och Kanal 
5, vilket gör att de ökar i antal personer som ser på kanalen varje vecka. Veckoräckvidden 
ökar med andra ord. Henrik Ström 

Mycket kommer att förändras i samband med digitala sändningar och möjligheten för TV-
tittarna att välja bort TV-reklamen. Den statligt avgiftsfinansierade televisionen kommer 
genom ökad konkurrens säkerligen behöva bli mer kommersiell i sitt utbud. Idag ökar 
antalet nischade kanaler. De slår kanske inte ut de etablerade TV-kanalerna, men har 
definitivt lockat till sig publik. Många svenska dags- och kvällstidningar satsar på webb-
TV, vilket kommer att få en fortsatt kraftig tillväxt. Anna Reynold

Några marknadsföringskanaler kommer att minska radikalt i omfattning. TV-reklam 
kommer att minska på grund av kostnaden för produktion och en liten möjlighet till 
interaktivitet och så vidare. Niclas Lövkvist
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Vi tror inte att nya marknadsföringskanaler kommer att slå ut de traditionella inom en 
rimlig tid. Det ska mycket till att lyckas få det intresset från folket samt att det är en 
mycket kostsam resa att genomföra. Tina Björeman  

Den enda mediegrupp som verkligen försvann var serietidningen när TV slog igenom. 
Nya kanaler kompletterar och fragmenterar, men ersätter sällan såvida de inte är mer 
funktionella än föregångarna. Sökning över Internet är exempelvis betydligt mer effektiv 
än våra gamla telefonkataloger, där är en mediegrupp som idag är onödig. 
Dagstidningarna kommer på sikt att omvandlas eftersom 80-talisterna är vana vid att allt 
ska vara gratis. De kommer inte prenumerera på något som skriver om det som de såg på 
TV eller läste på nätet kvällen före. Men än så länge är majoriteten av världens befolkning 
över 50 år och de har en etablerad vana med dagstidning. Mia Kristiansson 

3. Vilka tydliga trender finns inom reklamutveckling? 
     – Hur ser Ni på er byrå/företag på fenomenet produktplacering? 

Tidigare användes TV-mediet till att enbart förstärka image, nu ser vi alltmer 
utbudskampanjer. Annonsörer vill idag aktivera TV-tittaren, till exempel genom att 
designa din egen ketchupflaska och få den producerad. Henrik Ström nämner 
produktplacering, programmering och AFP som olika trender inom reklamutveckling. 
Ström poängterar dock att programmering och produktplacering är två olika saker, då 
programmering och AFP innebär ett större samarbete. Ett exempel på detta är Förkväll 
som har gått i TV4. Att kunna köpa in sig i ett program och under programtid få visa upp 
fördelarna med sin produkt i ett reportageupplägg är ett bra komplement till de 
traditionella TV-kampanjerna. Det är dock viktigt att göra detta på ett snyggt sätt, annars 
riskerar det att bli helt fel. Henrik Ström

Den möjlighet att TV-tittaren kan välja bort att se på TV-reklam kommer att ställa högre 
krav på kvalitet och underhållningsvärde i reklamen, men det innebär även att annonsörer 
söker andra vägar som redaktionell sponsring, produktplacering och andra kanaler där det 
går att interagera med konsumenterna. Anna Reynold 

Vi anser att produktplacering är ett effektivt komplement till övrig marknadsföring. Detta 
är något vi på Agency arbetar med samt äger domänen www.produktplacering.se. Niclas 
Lövkvist

Traditionell reklam kommer att stå tillbaka för PR. Det går att använda egna kanaler eller 
ickeköpta kanaler/media för att berätta om ditt företags tankar. Dessutom kommer det 
oförväntade kommunikationspaketet att växa, som gerillamarknadsföring med mera.  
Tina Björeman  

Det finns inget direkt svar på denna fråga. Allt beror på hur annonsören bygger och 
fastställer sin kommunikationsstrategi. Alla val är rätt om de används och verkligen följs 
upp. Produktplaceringen är en naturlig del av mediemixen, men är ofta mer effektiv om 
det görs som till exempel LOKA , vilka gör filmer som kopplar till det program de är 
huvudsponsorer för. I Sverige ses LOKA i exempelvis Desperate Housewives. Mia 
Kristiansson 
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4. Hur tror Ni produktplacering kan komma att påverka TV-reklam i framtiden?  
    – Hur stor genomslagskraft tror Ni att produktplacering kan få i framtiden?  

Vad det gäller AFP så gäller det att komma in i ett program som känns lämpligt för 
företagets målgrupp och varumärke. Dock är det svårt att hitta det rätta programmet. 
Henrik Ström

Produktplacering kommer att öka. Genomslagskraftens storlek handlar i första hand om 
graden av relevans och trovärdighet. Allt fler syniska konsumenter kräver äkthet.  
Anna Reynold 

Produktplacering är redan en av de viktigaste vägarna för produktionsbolag att få 
finansiering av produktioner. TV-kanaler vill inte betala för produktioner och då måste 
företag och varumärken stå för kostnaden. Produktplacering kommer att öka ytterligare i 
framtiden.  
Niclas Lövkvist 

Det är svårt att svara på. Dock växer produktplaceringen snabbt. Tina Björeman  

TV-kanaler kommer att bygga produktpaket som skräddarsys för varje annonsör så att de 
kan få den viktiga trovärdighet som konsumenten kräver. Det fungerar inte längre med 
”Här är jag och jag är bra, så köp mig.” Det är Kotlernivå som passade bäst på 50-talet. 
Mia Kristiansson 

5. Vilka för- respektive nackdelar ser Ni med produktplacering? 
Genom användning av produktplacering kan ett företag på ett ”naturligt” sätt få fram 
fördelar med sin produkt. Företaget når även möjligheten att synas i programmiljö och det 
är lättare att skapa tilläggstjänster. Det är dock svårt att hitta ett passande program, utförs 
produktplacering på fel sätt finns det en risk att allt blir helt fel. Vid användning av enbart 
AFP når budskapet ingen större räckvidd. Henrik Ström 

Produktplacering kräver en kombination av äkthet och en tydligen exponering för att ge 
genomslag. Detta kan vara en svår balansgång för produktionsbolagen. Anna Reynold

En fördel vid användning av produktplacering är att mottagaren inte uppfattar det som 
reklam. Dock kan produktplacering vara otydligt och i vissa fall övertydligt, vilket gör att 
tittaren tar avstånd. Niclas Lövkvist 

Att använda produktplacering ger fördelar som att företagets produkter visas i sitt rätta 
sammanhang. Finns även nackdelar, till exempel om en produkt inte har ett tydligt 
formspråk eller funktion kan tittaren ha svårt att se att det är just ditt företags produkt som 
presenteras Tina Björeman  

Fördelen med produktplacering är att när begreppet är rätt placerad och trovärdigt så är 
den oerhört effektiv, låt målgruppens förebilder använda produkten av eget val så att de 
kan stå för sitt val. En stor logga på ett diskmedel i en skräckfilm skapar däremot inte 
stora effekter… Mia Kristiansson

6. Vilka för- respektive nackdelar ser Ni med TV-reklam? 
Fördelarna med TV-reklam är flera bland annat att det är känsloförmedlande, har hög 
flexibilitet och räckvidd. TV-reklam har även en mätbarkostnad, intern peppning samt hög 
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reklamerinran och driver på försäljning. Samtidigt finns det nackdelar med TV-reklam 
som att det är kapitalkrävande, svårt att investera rätt när det gäller TV-reklam samt att det 
innebär målgruppsselektivitet. Henrik Ström 

Fördelen med TV-reklam är det genomslag som den medför. En nackdel är att TV-reklam 
avbryter konsumenten. För den som köper TV-reklam är den kostnad som krävs för att 
konsekvent synas i TV en nackdel. Ökande möjligheter finns genom att köpa spottar 
lokalt, men lokalblocken håller fortfarande låg kvalitet. Ytterligare en nackdel är att 
konsumenterna snart kommer att kunna välja bort TV-reklamen. Det är viktigt och en 
utmaning för alla som producerar reklam att höja underhållningsvärdet samt att göra så 
bra att reklamen blir något konsumenten söker och vill ta del av. Anna Reynold

En fördel som existerar kring TV-reklam är att den medför en garanterad leverans av 
budskapet till rätt målgrupp. Dock är TV-reklam dyrt och det är svårt att använda för alla 
målgrupper. Niclas Lövkvist

Fördelen med TV-reklam är att det tydligt framgår vem som är avsändare av budskapet. 
En nackdel med TV-reklam är att redan idag är det många TV-tittare som har funktionen 
att spela in ett program för att sedan kunna spola förbi reklamen. Tina Björeman  

TV-reklam som ”tar i magen”, får publiken att le och tycka om reklamen har de storsta 
framgångarna. TV-reklam som känns rätt. TV-reklam som däremot får målgruppen att 
stöna -inte nu igen, kan skada varumärket. Om annonsören hela tiden använder mantrat 
”likeability” så är de på rätt väg. Mia Kristiansson

7. Hur anser Ni att företag kan undvika dessa regleringar?  
    – Hur arbetar Ni på er byrå/företag?
      Det är viktigt att tänka på att ens reklam ska tillföra något till konsumenten. Då     
      satellitkanalerna sänder från England är det ingen skillnad mot vad de får göra.  

Henrik Ström 

Jag har tidigare lyckats att arbeta med produktplacering i public service program där 
produktplacering egentligen inte är tillåtet, exempelvis i Robinson med Reebok och 
Rockport. I dessa fall handlar det om att vara diskret och äkta, så att det blir en del av 
programmet på ett naturligt sätt. Det är en fördel att vara påläst och veta vilka regler som 
gäller, då är det enklare att hitta möjligheter. Relationer med produktionsbolagen är en 
betydelsefull nyckel.  
Anna Reynold  

Vi vill inte svara på denna fråga på grund av kundrelationer. Niclas Lövkvist

Varför ska dessa undvikas? Tina Björeman  

Jag instämmer inte med denna fråga. Då Sverige har lagar och regler, men USA och 
Storbritannien har en mer dynamisk konsumentmakt och är så oerhört mycket större än 
Sverige. Hela Sveriges befolkning på nio miljoner är som Londons innerstad. Mia 
Kristiansson 

8. Var på produktplaceringens livscykel anser Ni att Sveriges marknad befinner sig idag? 
     – Vart är Sverige på väg med tanke på produktplacering?  
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AFP är ett begrepp som funnits ett bra tag, men det är först nu som TV-kanalerna börjar 
kräva att många program ska vara förfinansierade för att kanalerna ska ha råd att ta in och 
visa programmet. Så AFP kan sägas att det befinner sig i början av livscykeln. Henrik 
Ström  

Sverige är ett land som är lite sent vad det gäller produktplaceringar, men utvecklingen 
går mot att mängden produktplaceringar och sponsrade produktioner kommer öka.  
Anna Reynold 

Sverige befinner sig på ungefär samma nivå som övriga europeiska länder vad det gäller 
produktplacering. Dock är vi långt ifrån den prisbild som gäller i andra länder, inte minst 
USA. Niclas Lövkvist 

Vi har ingen uppfattning om detta. Tina Björeman 

Vi har ökat vår produktion av film och vi har en extremt stark export av musik sedan lång 
tid tillbaka. Det finns inget direkt svar på denna fråga då produktplacering är så vagt. Om 
ni tänker på ABBAs, Roxettes och flera andra svenska artisters genomslag före Internet 
och jämför idag med MySpaces genomslag där helt okända artister från världens olika 
länder slår igenom så är produktplaceringens möjligheter enorma på en global marknad 
Mia Kristiansson

9. Vilken bild tror Ni att de svenska konsumenterna har angående produktplacering? 
Utförs produktplaceringen på ett snyggt sätt så är det okej. Sex and the city är ett bra 
exempel på hur begreppet kan göras på ett snyggt sätt. I denna serie kan ett helt avsnitt 
handla om exempelvis TiVo och tittaren tycker att det känns helt okej och naturligt. TV-
serien Apprentice är väldigt smart utformad. Där varje avsnitt innehåller ett uppdrag, det 
kan till exempel vara att ta fram en reklamfilm för nya Pepsi. Det finns även exempel på 
misslyckade produktplaceringar, så som de tidiga Hamiltonfilmerna där det plötsligt är en 
stor billboard ute i skogen som skådespelarna råkar åka förbi cirka fem gånger under 
filmens gång. Henrik Ström

Konsumenterna är relativt omedvetna, såvida det inte talas om den övertydliga 
produktplaceringen eller den som har ett allmänintresse och skapar ”snackisar”, som 
exempel Bond. Anna Reynold 

De flesta konsumenter har en mycket vag bild av produktplacering och anser att det 
handlar om att placera en sko eller liknande i bild. I själva verket handlar det om att 
finansiera hela format och genom den totala utformningen kunna påverka företagets 
målgrupp. Niclas Lövkvist

Vi tror inte att folket är riktigt medvetna om produktplacering. Tina Björeman  

En konsument är inte en TV-konsument, tidningsläsare eller utomhuspublik. Människor 
möts varje dag av cirka sex tusen reklamkontakter i olika former. Ingen konsument kan 
veta vilken bild de har, men har de en bild så har produktplaceringen varit klumpig. 
Däremot vet de flesta att förr i tiden så hade varje Bond-film en ny klocka från Omega. På 
samma sätt är en lyckad produktplacering när konsumenten säger; det ”varumärket” är 
med i senaste Spindelmannenfilmen, då är den lyckad. Eller; Jag såg Nokias senaste 
mobiltelefon på CSI igår. Skulle någon i en undersökning ställa frågan till en konsument 
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om de tycker att det är okej med produktplacering, blir svaret självklart nej. Mia 
Kristiansson 
  

10. Tycker Ni att produktplacering är ett bättre eller sämre promotionsverktyg än 
      TV-reklam? – Varför?  

Det går inte att jämföra rakt av. Produktplacering och TV-reklam utför olika jobb. Henrik 
Ström

Det är svårt att värdera generellt då det är olika från fall till fall. Jag tror dock att en 
välgenomtänkt produktplacering, inte nödvändigtvis i TV, kan skapa mycket större effekt 
än TV-reklam. Till exempel när Liam Gallager lämnade nattklubben Café Opera i en 
Helly Hansen-jacka för ett par år sedan fick varumärket ett lyft som varade under flera år. 
Samma sak gäller exempelvis då prinsessan Madeleine på pressbilder syns i en viss 
modell av Henri Lloyd-jacka går försäljningen i taket i hela landet. Det vill säga om en 
produktplacering får en PR-effekt är den mer effektiv. Anna Reynold

Det är omöjligt att besvara den frågan. Det beror helt på uppgiften. Niclas Lövkvist

Både TV-reklam och produktplacering behövs. Tina Björeman  

Alla som intervjuas om hur de uppskattar TV-reklam säger att; nej, det gör de inte. Vänder 
man på frågan och frågar vilken reklamfilm de tycker bäst om så ger svaret information 
om vilken TV-reklam som är mest effektiv. Om ni adderar frågan om de är beredda att 
betala för att se de kommersiella TV-kanalernas innehåll och slippa TV-reklamen så 
svarar de också; nej. Mia Kristiansson 

11. Hur definieras priset för produktplacering? 
      – Vilken typ av klient använder sig av produktplacering? 

När det gäller TV-reklam kan vi genom officiella tittarsiffror ta reda på hur mycket 
företag betalar för att nå sin målgrupp. Vårt jobb är att hitta de bästa reklamplatserna för 
våra kunder. Vid användning av AFP behöver vi ta reda på hur mycket vi kan få sagt och 
hur många vi kommer att nå. Genom detta kommer vi fram till värdet. Henrik Ström 

Många produktionsbolag tar betalt för produktplaceringar. De försöker självklart att få så 
mycket som möjligt betalt, dock kan kostnaderna variera väldigt. Relationer mellan 
annonsörer och produktionsolag är relevant, idag är exempelvis bensinbolag, bilföretag, 
biluthyrningsfirmor vana produktplacerare i filmer och TV-produktioner. Anna Reynold 

Priset för produktplacering baseras på antal tittare, läsare och lyssnare som nås av 
budskapet samt i vilket sammanhang produkten exponeras. Till exempel är det dyrare att 
synas i sammanhang med James Bond än med Kristian Luuk. Niclas Lövkvist

Vi kan inte svara på denna fråga. Tina Björeman  

Genom antal möjliga kontakter och tidsexponering, för ett TV-program kan det vara en 
galakväll eller en TV-serie. Priset baseras då på hur många målgruppskontakter som 
estimeras och hur många gånger. Det vill säga, GRP, Gross Rating Point. Företag som 
använder sig av produktplacering är alla som masskommunicerar. Mia Kristiansson 

12. Vilka hinder tror Ni att det finns kring TV-reklam? 
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Vi ser inga hinder alls med TV-reklam. Henrik Ström 

Det största hindret kommer att bli möjligheten att välja bort TV-reklam. Hindret angående 
ett högt pris för TV-reklam har exempelvis TV 4 försökt att kompensera genom att 
garantera kunden viss effekt mot att de återinvesterar av sin resultatutveckling.  
Anna Reynold 

Det största hindret med TV-reklam är att kostnaden är för hög. Niclas Lövkvist

Att TV-reklam kommer att kunna spelas bort allt mer i framtiden är det främsta hindret 
mot TV-reklamen. Tina Björeman  

Mediebruset gentemot konsumenten ökar konstant. Det blir dyrare och svårare att komma 
igenom med sitt budskap. Det är därför en lyckad kampanj består av en mediemix som 
dels uppmärksammar kampanjen, dels bygger trovärdighet och förtroende genom 
exempelvis produktplacering, olika events och kopplingar till andra medier. Mia 
Kristiansson

13. Vad tror Ni kommer att ske med TV-reklamen i framtiden? 
Inom de närmsta åren kommer det inte att bli någon stor skillnad vad det gäller TV-
reklamen. Det beror på hur lång sikt begreppet beskådas över. Henrik Ström

Inom den närmsta tiden kommer vi att se mer rörlig reklam på Internet istället för i TV-
apparaten. Vi kommer även att titta på mer TV på Internet. Anna Reynold

TV-reklamen kommer att minska i relevans genom att pengarna i hög grad används till 
andra kanaler. Niclas Lövkvist 

TV-reklamen måste bli bättre för att kunna överleva. Tina Björeman  

TV-reklamen blir alltmer nischad i takt med att konsumenten få fler och fler kanaler. TV-
reklamen kommer bli mer vägledande genom de digitala möjligheterna. Det kommer att 
gå att klicka på en blus eller ett par snygga skor för att beställa dem direkt över Internet. 
Mia Kristiansson 

14. Vilka svenska företag/varumärken anser Ni har lyckats inom produktplacering?  
Absolut Vodka gjorde ett bra inhopp i TV-serien Sex and the city, då karaktären Samantha 
blev tillsammans med en modell som var ansiktet utåt för Absolut Vodka. Arla är ett annat 
varumärke som har lyckats, de jobbar tillsammans med Förkväll i TV 4. Företaget har där 
en kock som varje kväll lagar en ny rätt med Arlas produkter. Arla har även en SMS-tjänst 
där tittaren kan beställa en inköpslista inför morgondagens program så att tittaren kan laga 
maten samtidigt som kocken i TV-rutan visar tillvägagångssätt. Henrik Ström 

Snapple i Friends är ett internationellt lyckat exempel. I Sverige har vissa bilmärken och 
exempelvis Statoil varit bra på att produktplacera sina varumärken. Anna Reynold  

Några lyckade produktplaceringar i Sverige är bland annat Bingolotto genom Bingolotto, 
Postkodlotteriet via Postkodsmiljonären samt Sveriges målarförbund genom TV-
programmet Roomservice. Niclas Lövkvist 
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Vi har inget svar på denna fråga. Tina Björeman  

Några svenska varumärken som har lyckats är LOKA i Desperate Housewives och 
Målarmästarna i Roomservice. Mia Kristiansson

15. Vad anser Ni är viktigast att tänka på vid användning av produktplacering? 
Viktigt att tänka på att utföra produktplaceringen snyggt samt att tänka på vad vi kan göra 
som tillför något till konsumenten. Henrik Ström  

Är produktplaceringen riktigt bra gjord skapar den effekt utan att den uppenbart märks av. 
Faktorer som relevans, sammanhang och äkthet är viktigt, inte enbart antal kontakter.  
Anna Reynold 

Det är viktigt vid produktplacering att verkligen se till att produkten eller tjänsten 
exponeras och presenteras i rätt sammanhang och når rätt mottagare. Niclas Lövkvist

Det är viktigt att produktplaceringen blir genomförd på ett trovärdigt sätt. Tina Björeman 

Det viktigaste är att verkligen sätta sig in i vad varje åtgärd ska åstadkomma hos 
konsumenten som ska exponeras för produkten. Vad vill annonsören med sin 
produktplacering? Vad ska den åstadkomma för effekt hos konsumenten; vad ska 
konsumenten tycka, känna och göra? Varför ska konsumenten överhuvudtaget engagera 
sig? Vad kan produkten göra för konsumenten? När annonsören vet det kan de börja 
bygga sin kommunikationsplattform och välja vilken mix av medier och events som kan 
ge dem den effekten. Mia Kristiansson 


