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Förord 

Efter blod (från pappercuts), svett och tårar kan vi nu lägga en c-uppsats bakom oss. Det har 

varit en lång väg med såväl upp- som nerförsbackar, men nu är vi äntligen i mål. I motsatts till 

våra förväntningar kan vi nu konstatera att detta varit en tid fylld med skratt och roligheter.  

Idén till denna uppsats kom till en snöig januaridag 2013 när vi satt i vintermörkret och tittade 

på soliga och glada Solsidan. Några dagar senare, med humor i sinnet, var vi i full gång med 

planeringen utav uppsatsen.  

Vi vill först och främst tacka vår handledare Klaus Solberg Søilen som funnits där när våra 

tankar har varit på vilovägar. Vi vill dessutom passa på att tacka alla de personer som 

medverkat i vår undersökning, utan er skulle denna uppsats helt enkelt inte fått se dagens ljus. 

Sist men absolut inte minst vill vi även tacka våra nära och kära som har stöttat oss under hela 

uppsatsprocessen med allt från sötare förtäring till uppmuntrande ord.   

 

”Vi kom, vi såg, vi segrade.”  

– Julius Caesar 

 

”Vi tänkte, vi skrev, vi lämnade in.” 

– Evelina och Anna 

 

 

Halmstad, Maj 2013. 

 

____________________   _____________________ 

Evelina Andersen   Anna Selsmark 
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 Sammanfattning 

Titel: Produktplaceringens effekter på svenska konsumenter: en 

fallstudie av TV-serien Solsidan. 

Författare: Evelina Andersen och Anna Selsmark 

Handledare: Klaus Solberg Søilen 

Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring 15 Hp, VT 2013. 

Nyckelord: Produktplacering, varumärke 

Problemformuleringar: (1) Hur uppmärksamma är svenskar gällande 

produktplacering i serien Solsidan? (2) På vilket/vilka sätt 

påverkas svenskar av produktplacering i serien Solsidan? 

(3) Hur påverkas svenskars attityder gentemot de 

produktplacerade varumärkena i serien solsidan? (4) Är 

produktplacering en effektiv metod i svenska serien 

Solsidan gentemot svenskar? (5) Hur uppfattar svenskarna 

produktplaceringen i serien Solsidan? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka effektiviteten 

av produktplacering i svensk television samt hur 

medvetna de svenska tittarna är gällande 

produktplacering. 

Metod: Vid besvarandet av våra problemformuleringar har vi 

använt oss utav en kvantitativ undersökningsmetod med 

ett induktivt tillvägagångssätt. Visning av serien solsidan 

som efterföljts enkätundersökningar om avsnittet som 

visats. 

Teoretiskt perspektiv: Tidigare produktplaceringsforskning redogörs i olika 

delar rörande typer, etik och varumärkesimage. 

Empiriskt perspektiv: Primärdata presenteras för de 153 respondenterna som det 

genomförts visningar med. 

Analys: I kapitlet ställs empirin mot redan befintlig teori och 

analyseras. 

Slutsats: Konstaterade slutsatser, reflektioner och framtida 

forskning. 
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 Abstract 

Title: The effects of product placements on the Swedish 

consumers: a case study of the TV-show Solsidan. 

Authors: Evelina Andersen and Anna Selsmark 

Tutor: Klaus Solberg Søilen 

Level: Bachelor thesis in Marketing, 15 Swedish credits, Spring 

2013. 

Keywords: Product placement, brand 

Problem Statements: (1) How attentive are Swedes concerning product placement 

in the series Solsidan? (2) In what way does Swedes get 

affected by the product placements in the series Solsidan? 

(3) How do the Swedes attitudes concerning the brands 

placed in the series Solsidan get affected? (4) Is product 

placement an effective marketing method towards Swedes 

in the series Solsidan? (5) How do the Swedes experience 

the product placement in the series Solsidan? 

Purpose: The purpose with this thesis is to investigate the 

effectiveness of product placement in Swedish television 

and also to investigate the Swedes awareness concerning 

product placement. 

Method: When answering the problem statements we have used a 

quantitative research method with an inductive approach. 

The showing of the series Solsidan has been followed with 

a survey about the shown episode. 

Theoretical perspective: Previous research portrays in separate parts regarding 

types, ethics and brand image.  

Empirical perspective: Primary data get presented for the 153 units with which it 

has been conducted a showing. 

Analysis: Comparison between the empirical data and theory gets 

presented with a following analysis.  

Conclusion: Conclusions, reflections and future research gets 

presented. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel introducerar vi läsaren för information av vårt valda ämne som vi 

fördjupar oss i. Kapitlet börjar med en problembakgrund där fenomenet produktplacering 

presenteras, vilken leder fram till en problemdiskussion. Vidare diskuteras syfte, 

avgränsningar och slutligen centrala begrepp. 

1.1 Problembakgrund 

 

Ove: Får jag föreslå en sak? 

Alex: Ja, vadå? 

Ove: Jysk! 

Alex: Jysk? 

Ove: Ja vi skiter i IKEA och åker till Jysk istället. Där är inga köer och så är det 

mycket billigare! 

Denna konversation skulle kunna tros vara från en reklamfilm för Jysk, men i själva verket är 

det ett manusutdrag från ett avsnitt ur säsong två av den svenska TV-serien Solsidan. När ett 

varumärke placeras på detta sätt i denna typ av media har det genomförts en produktplacering. 

Varför detta inte kallas reklam är för att produktplaceringen inte har som huvudsyfte att vara 

reklam, utan är integrerad som en del av avsnittets handling (Hackley, Tiwsakul & Preuss, 

2008). 

Produktplacering kallas idag även för underhållningsmarknadsföring eftersom 

produktplaceringar på senare tid har migrerat från film till bland annat TV-serier, 

radioprogram, datorspel, böcker, sånger och pjäser (Hackley et al., 2008).   

Det särskilda med produktplacering i en TV-serie är att personligheter i serier kan skapas, 

anpassas och utvecklas för att skapa optimala förhållanden för placering av varumärken i 

serien. Vilket dessutom är något som kan göras efter hand som serien och dess karaktärer 

utvecklas. Skulle därför en TV-serie visa sig vara mycket populär efter ett tag och företag vill 

produktplacera i serien är det lättare att ordna än om det skulle gällt en film. Eftersom 

manusen i en filmproduktion är så mycket mer omfattande (Ong, 2013). 

Sedan 1980 – talet, när uppmärksamheten kring produktplacering tog fart, har 

produktplacering gett upphov till livliga diskussioner gällande huruvida det är en etiskt 

korrekt metod gentemot konsumenterna eller inte. Det har även förts diskussioner kring 

huruvida produktplacering ur ett företagsperspektiv är en effektiv metod eller inte (Newell, 

Salmon & Chang, 2006; Hackley et al., 2008). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

I denna uppsats väljer vi att inte ta upp produktplacering ur ett företagsperspektiv utan att 

fokusera på fenomenet ur ett konsumentperspektiv. Sett ur ett konsumentperspektiv uppstår 

det många ämnen och problem att diskutera gällande produktplacering. 

För det första finns det mängder av kritik gentemot produktplacering sett ur ett etiskt 

perspektiv. Hur produktplacering manipulerar konsumentens undermedvetna till att köpa 

produkter som de egentligen inte har behov av samt hur produktplacering är en ohederlig 

marknadsföringsmetod (Hackley et al., 2008).  Därför vill vi ta reda på hur svenskar upplever 

det etiska perspektivet av produktplacering. 

För det andra finns det svårigheter att mäta effektiviteten av produktplaceringar och därmed 

finns det svårigheter att få en uppfattning gällande konsumenternas inställning och påverkan 

gentemot fenomenet (Russell, 2002). Vilket leder oss till att vilja försöka besvara hur 

påverkade svenskar blir av produktplacering. 

För det tredje har det inte genomförts undersökningar kring medvetenhet, effekter eller 

uppfattningar kring produktplacering i Sverige. Istället har majoriteten av forskningen kring 

produktplacering genomförts främst i USA men även andra länder runt om i världen. Detta 

kan ses som ett problem eftersom det har visat sig att det kan finnas kulturella skillnader 

mellan konsumenter kring produktplacering (Lee, Sung & de Gregorio, 2011). Vilket därför 

kan resultera i att forskning kring produktplacering inte borde kunna ses som övergripande 

tills det att det genomförts mer globalt spridda undersökningar kring fenomenet. Således vill 

vi genomgöra denna undersökning på svenskar för att bredda den globala spridningen av 

produktplaceringsforskning. 

1.3 Problemformulering 

 

För att bringa klarhet till det ovan presenterade och diskuterade ämne produktplacering, 

presenteras fem problemformuleringar nedan. Problemformuleringarna ämnar röra titeln på 

denna uppsats. 

  

1. Hur uppmärksamma är svenskar gällande produktplacering i serien Solsidan?  

2. På vilket/vilka sätt påverkas svenskar av produktplacering i serien Solsidan?  

3. Hur påverkas svenskars attityder gentemot de produktplacerade varumärkena i serien 

solsidan?  

4. Är produktplacering en effektiv metod i svenska serien Solsidan gentemot svenskar?  

5. Hur uppfattar svenskarna produktplaceringen i serien Solsidan? 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka effektiviteten av produktplacering i svensk 

television samt hur medvetna de svenska tittarna är gällande produktplacering. 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har valt att fokusera vår uppsats på produktplacering i en svensk komedi-TV-serie från 

TV4 och därmed valt att utesluta filmer och annan typ av media där produktplacering kan 

förekomma. Därmed har vi även uteslutit utländska serier, andra svenska produktionsbolag än 

TV4 samt andra genres än komedi. Dessutom använder vi endast oss av avsnitt sex från 

säsong två av Solsidan för vår undersökning.  

Utöver dessa avgränsningar har vi har valt att fokusera på variabeln ålder och inte kön 

eftersom tittarsiffrorna vi har räknat vår urvalsgrupp utifrån är baserad på åldersgrupper och 

inte könsfördelning.  

Vi har gjort geografiska avgränsningar i form av att endast fokusera undersökningen på 

personer som bor i Götaland då detta visade sig vara mest representativt. 

Djupare motivering och förklaring av de avgränsningar vi valt att göra specificeras under 

metoddelen.  

1.6 Centrala begrepp 

 

Produktplacering:  Införandet av ett varumärke eller av produkter i media med 

avsikten att påverka tittarnas attityder eller beteende (Gillespie, 

Joireman & Muehling, 2012). 

Visuell placering: Ett varumärkes eller en produkts uppenbarelse på TV-skärmen 

(Gillespie et al., 2012; Russell, 2004). 

Auditiv placering: Auditivt eller verbalt omnämnande av ett varumärke i en 

konversation i programmet (Russell, 2002).   

Varumärke: Ett specifikt namn, symbol eller design som används för att 

utmärka en särskild produkt eller tjänst (Dolye & Stern, 2006; 

Kotler, 2008). 

Varumärkesimage: En rad olika associationer som kännetecknar ett visst varumärke 

det vill säga konsumenternas uppfattning om produkten och 

varumärket (Reijmersdal, Neijens & Smit, 2007).  
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3. Metod 

Vi har här nedan beskrivit vilka tillvägagångssätt och vilka undersökningsmetoder vi har 

använt oss utav i uppsatsen. Vi har även beskrivit vår datainsamlingsmetod, samt vilken 

litteratursökning som gjorts och vilka databaser som använts. 

 

3.1.  Tillvägagångssätt 

Vårt syfte med denna uppsats är att ur ett konsumentperspektiv undersöka effektiviteten av 

produktplacering i svensk television, samt hur medvetna de svenska tittarna är gällande 

produktplacering. För att kunna göra en undersökning på bästa sätt måste det först väljas 

tillvägagångssätt och metoder som lämpligast passar in på forskarnas syfte.  

För att besvara ett problem finns det huvudsakligen två olika tillvägagångssätt, de deduktiva 

och det induktiva sättet (Jacobsen, 2002). Det deduktiva sättet innebär att forskaren går från 

teori till empiri, vilket görs genom att forskaren först bildar sig en uppfattning och skaffar 

vissa förväntningar om hur verkligheten ser ut och sedan går ut och samlar in information för 

att se om uppfattningen stämde överrens med verkligheten. I det induktiva sättet gör däremot 

forskarna på motsatt vis. Här är strategin att data samlas in först utan några förväntningar och 

sedan formuleras teorin utifrån de undersökningar som gjorts och de erfarenheter man skaffat 

sig. Vi har valt den induktiva vägen då vi samlar in data först och sedan utgår ifrån teori. 

(Jacobsen, 2002; Larsen, 2009).   

 

3.1.2 Undersökningsmetod 

När det kommer till att besvara en problemformulering finns det två olika typer av metoder att 

välja mellan, kvalitativ och kvantitativ metod (Larsen, 2009). Kvalitativ metod innebär ofta 

djupintervjuer, gruppintervjuer eller olika former av observationer där undersökningen 

fokuserar på ett fåtal enheter, medan den kvantitativa metoden ofta innebär en undersökning 

av många enheter där fakta samlas in och sedan analyserar denna statiskt. Det brukar 

vanligtvis göras med frågeformulär med givna svar där urvalsgruppen endast kan svara inom 

de ramar som undersökaren redan innan har definierat (Jacobsen, 2002). Vi har valt att 

använda oss utav den kvantitativa metoden då vårt syfte med denna uppsats stämmer överrens 

med den kvantitativa metoden. När den kvantitativa metoden används görs först ett urval, ett 

så kallat stickprov, från en eller flera grupper och resultatet från detta stickprov kommer sedan 

att representera hela gruppen som vi vill uttala oss om (Jacobsen, 2002).     
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Huvudpoängen med att använda sig utav en kvantitativ analys är enligt Jacobsen (2002) att 

kategorisering och definiering av centrala begrepp måste göras innan undersökningen. Att 

jobba på detta sätt gör det möjligt att sedan efter undersökningen standardisera informationen 

i sifferform, och på så sätt få en effektiv statistisk analys av undersökningen. Därför valde vi 

en kvantitativ metod eftersom vi i första skedet av uppsatsprocessen bestämde oss för att 

använda enkätundersökningar för att samla in den behövda datan. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

När det kommer till att samla in data nämner Jacobsen (2002) primär och sekundärdata som 

de två huvudsakliga sätten att samla in information på. Primärdata samlas in direkt från 

förstahandskällan vilket innebär att forskaren går direkt till den primära informationskällan 

utan några mellanhänder. Detta görs bland annat genom intervjuer eller enkäter som är 

skräddarsydda för en speciell frågeställning. Sekundärdata däremot innebär att informationen 

är insamlad av andra forskare, och att informationen huvudsakligen är till för att besvara en 

annan frågeställning än uppsatsens. Det kan göra att sekundärdata inte stämmer överrens med 

det vi vill använda den till (Jacobsen, 2002). Vi har använt oss utav såväl primär som 

sekundärdata för att samla in vår information.  

3.2.1 Primärdata  

Jacobsen (2002) menar att för att undersökningen ska bli så trovärdig som mjöligt är det bäst 

att använda sig utav både primärdata och sekundärdata vilket vi har gjort. Vi har valt att samla 

in vår primärdata genom att först visa ett avsnitt utav den svenska TV-serien Solsidan, och för 

att sedan avsluta med en enkät där vi har använt oss utav viss sekundärdata. Anledningen till 

att vi har valt att använda oss utav enkäter är för att vi tycker att det är det lämpligaste sättet 

för att samla in stora mängder data, vilket behövs för att kunna besvara våra frågeställningar 

på ett så korrekt sätt som möjligt. Vi tyckte även att valet av Solsidan som serie var relevant, 

då den har varit väldigt uppmärksammad i medier när det kommer till produktplaceringen i 

den. Dessutom är Solsidan en hyfsat ny serie i svensk television, och har troligtvis därför mer 

produktplacering i sig än vad äldre svenska serier har. Vi anser att det därför blir ett mer 

trovärdigt resultat av undersökningen, samt att relevansen när det kommer till att generalisera 

resultatet av undersökningen till andra nyare TV-serier blir högre.  

För vår undersökning valde vi ut avsnitt sex ur säsong två av Solsidan. Vi valde en serie 

istället för en film då vi anser att det är lättare att få människor att vilja kolla på ett avsnitt 

som är cirka 25 minuter istället för en film som är betydligt mycket längre. Dessutom så tror 

vi att människor har lättare att känna igen produktplaceringen och varumärkena i en svensk 

serie då produktplaceringen troligtvis är anpassad för det svenska folket. Vi valde att använda 

oss utav säsong två av Solsidan då den har föregåtts av en säsong, och därmed redan är bekant 

för tittarna. Vi valde medvetet bort den senaste säsongen, säsong tre. Detta för att vi anser att 

det har varit mycket diskussioner kring den säsongens produktplaceringar, och därför hade det 

inte varit lika vetenskapligt korrekt att ha visningar av ett avsnitt från den säsongen. 

Sammantaget gjorde det att vi ansåg att det var mest korrekt att använda oss av säsong två vid 

våra undersökningar.  
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Efter att ha gått igenom alla avsnitt av säsong två flera gånger, valde vi att använda avsnitt sex 

vid vår undersökning. Detta gjorde vi för att vi ansåg att det avsnittet innehöll minst stötande 

uttryck och händelser. Då det i allmänhet inte anses lämpligt att visa media med anspelande 

på sex samt grovt språk för de yngre åldersgrupperna. Vi ansåg att det var viktigt att ta hänsyn 

till då vi ska stå för visningen av just detta avsnitt. Dessutom så innehöll avsnittet en hel del 

produktplacering som vi ville se om tittarna uppmärksammade.  

Vi har efter valet av säsong två gjort en uträkning för att identifiera vår urvalsgrupp. I 

uträkningen använder vi oss utav genomsnittet på tittarsiffrorna under hela säsongen. Detta 

har vi gjort genom att samla in sekundärdata från Mediamätning i Skandinavien AB [2] för att 

identifiera hur många personer som sammanlagt tittade på säsong två av Solsidan under 2011, 

och sedan har vi delat den siffran med antal avsnitt för att få ett genomsnitt av tittarsiffrorna 

per avsnitt. Genomsnittet per avsnitt blev 2259800 personer, och vi har sedan utifrån denna 

siffra och annan information från Mediamätning i Skandinavien AB [2] gjort urvalsgrupper 

som är baserade på ålder. Detta för att ålder är den faktor som våra resultat av undersökningen 

kommer att vara baserade på ålder och de hade redan åldersgrupper identifierade på deras 

hemsida som de använder sig utav.  Därför valde vi att använda oss utav samma åldersgrupper 

för att underlätta så mycket som möjligt vid våra uträkningar av urvalsgruppen (Bilaga 2).   

 

  

 

 

 

 

Figur. 2.1 Urvalsstorlek [1] 

För att inte urvalsgruppen skulle bli för stor valde vi sedan att avgränsa oss ännu mer. Detta 

gjorde vi genom att använda oss utav Sveriges landsindelningar Norrland, Svealand och 

Götaland.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.1 Slutlig urvalsgruppering 

Åldersgrupp Antal personer 

3-14 år 17 

15-24 år 17 

25-39 år 40 

40-59 år 60 

60-… år 50 

 
184 
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Eftersom våra visningar har gjorts främst i Ängelholm och Halmstad som ligger i Götaland, 

kommer vi alltså att använda oss utav Götaland som avgränsning i Sverige. Vi anser att 

Götaland är en rimlig avgränsning då sex av tio av Sveriges största städer ligger där, samt att 

48 % av Sveriges befolkning bor i just denna landsindelning (Statistiska centralbyrån) [3] [4]. 

Efter denna avgränsning såg då urvalsgruppen ut som följer av bilden nedan.  

Efter att vår urvalsgrupp var helt färdigt började vi ta kontakt med allt ifrån skolor till 

pensionärsföreningar för att hitta respondenter vill vår uppsats. Detta gjorde att vi kom igång 

snabbt med att samla in empiridata. Bland annat så besökte vi en skola i Klippan, en 

stickklubb i Åstorp och astma och allergiförbundets medlemmar i Ängelholm för att göra 

undersökningen.  

Innan undersökningarna påbörjades fick respondenterna inte så mycket information om oss 

och vad undersökningen handlade om, bara att de skulle få se ett avsnitt av Solsidan och 

sedan fylla i en enkät. Detta gjorde vi för att inte avslöja våra intentioner med undersökningen 

då vi tror att om vi hade nämnt att undersökningen handlade om produktplacering hade det 

resulterat i minskad tillförlitlighet av vår insamlade data. Då hade respondenterna redan från 

början vetat vad de skulle leta efter. När visningen av avsnittet var klar däremot presenterade 

vi oss och vad vi läste för program på Högskolan i Halmstad. Vi berättade även vad 

produktplacering är för något, och att det både finns visuell och auditiv produktplacering. Vi 

var även noggranna med att berätta att våra respondenter inte fick hjälpas åt vid besvarandet 

av enkäten, då det blir en felkälla i vår empiridata. När visningen av avsnittet sedan är färdigt 

delar vi ut en enkät till samtliga individer som besvaras enskilt. 

Enkäten som vi använde oss utav efter visningen av avsnittet utformade vi genom ett antal 

påståenden, där respondenterna sedan efter visningen fick markera på en skala ett till fem 

huruvida påståendet stämmer in eller ej med dennes uppfattning. Slutligen avslutades enkäten 

med en öppen fråga där personen fick markera vilka varumärken denne uppmärksammade 

under avsnittet. Utöver detta fick respondenterna fylla i ålder och kön på enkäten. Detta för att 

vi på ett så bra och översiktligt sätt skulle kunna redovisa fynden och resultaten vi gjorde vid 

undersökningen i uppsatsen.   

 

3.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är enligt Jacobsen (2009) information som är publicerat vid ett tidigare tillfälle 

och till ett annat syfte än just vår frågeställning. Denna data kan bland annat vara böcker, 

artiklar och internetkällor vilken är den typen av sekundärkällor som vi har valt att använda 

oss utav i vår uppsats. Jacobsen (2009) menar även att när man vid informationsinsamling 

väljer att använda sig utav sekundärkällor är det viktigt att vara källkritisk. Vi har försökt att 

vara så källkritiska som möjligt och endast samlat in information från de databaser och 

internetkällor som varit tillförlitliga. I vår uppsats så har använt oss utav olika sekundärkällor, 

och använt oss utav två internetkällor. Mediamätning i Skandinavien AB [2] och Creative 

research system (2013). Denna första internetkällan jobbar med att ta fram tittarsiffror på 

Sveriges vanligaste kanaler, och dessa siffror använde vi för att räkna ut vår urvalsgrupp och 
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bilda våra åldersgrupper. Medan den andra använde vi för att räkna ut vår urvalsgrupp. Resten 

av vår sekundärdata är litteratur som använts vid tidigare kurser vid högskolan, och artiklar 

som hittats via etablerade databaser som Journal Storage, Wiley-Blackwell, Summon och 

ProQuest.  

 

3.3 Bortfallsanalys och felkällor 

När det kommer till den kvantitativa metoden menar Jacobsen (2002) att ju större säkerhet vi 

vill ha och ju fler generaliseringar vi vill kunna göra, desto fler personer måste vi utföra 

undersökningen på. I vårt fall har det dock uppkommit vissa bortfall i vår undersökning. Först 

och främst så har vi ett bortfall på 31 personer, vilket resulterade i att vår undersökning 

genomfördes på 153 personer istället för 184 personer. Uträknat i procent är detta ett bortfall 

på 16,9 %. Vi tror att det inträffade eftersom att vår undersökning var väldigt omfattande, 

vilket resulterade i att vi hade svårt att få tag på personer som kunde ställa upp och genomföra 

den. På grund av bortfallen kan resultaten få minskad tillförlitlighet, och även påverka 

generaliseringen vi gör baserat på resultatet. Vi tycker dock att vårt bortfall är hyfsat litet, 

samt jämt fördelat bland åldersgrupperna och det bör därför inte påverka vårt resultat allt för 

mycket.   

En felkälla vi upptäckte när vi gick igenom enkäterna var att en del av respondenterna i 

urvalsgruppen 60 år och uppåt inte har svarat på alla påstående. Detta resulterar i att antalet 

personer i tabellerna som visas i empirin inte alltid är lika. Vi tror att detta kan bero på olika 

faktorer som har med åldern att göra tillexempel syn och hörselproblem, att påståendena var 

otydligt formulerade eller att en del av personerna i denna åldersgrupp inte var intresserade av 

att medverka i vår undersökning.   

Vidare så följde inte alla instruktionerna om att göra undersökningen var för sig. Detta 

förekom främst i urvalsgruppen 60 år och uppåt men även i urvalsgruppen 15-24 år. Detta är 

att se som en felkälla då vissa påståenden och varumärkesupptäckter kan ha diskuterats 

mellan personer.   

 

  

  

Tabell 2.2 Bortfallstabell 

Åldersgrupp Antal personer Bortfall      Antal personer som undersökningen utfördes på 

3-14 år 17 0 17     

15-24 år 17 0 17     

25-39 år 40 10 30     

40-59 år 60 10 50     

60-… år 50 11 39     

 
184 

 
153     
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3. Teoretiskt perspektiv 

I kapitlet nedan presenteras den redan existerande teorin vi valt att använda oss utav i 

vår uppsats. Teorin är indelad i tre huvudkategorier: produktplacering, etiken kring 

produktplacering och varumärkesimage. Vi kommer senare att jämföra denna teori med 

den empiriska delen av uppsatsen. 

 

3.1 Varumärkesimage 

”The set of beliefs that consumers hold about a particular brand”  

(Kotler, 2008) s. 986 

Ett varumärke kan definieras som ett specifikt namn, symbol eller design, eller det som 

är mest vanligt nämligen en kombination av alla tre, som används för att utmärka en 

särskild säljares produkt eller tjänst från sina konkurrenters (Dolye & Stern, 2006; 

Kotler 2008). 

Varumärkesimage är ett uttryck som ofta används inom marknadsföringen. Det kan 

definieras som en rad olika associationer som kännetecknar ett visst varumärke. 

Varumärkesimage kan definieras som vad varumärket står för idag. Det är 

konsumenternas uppfattning om produkten och varumärket. En varumärkesimage bör 

även förmedla vad hela företaget står för, deras vision tillexempel. Var och hur 

varumärket exponeras gör att konsumenten får ett helhetsintryck bildat ifrån alla de 

olika källor där varumärket finns och syns (Reijmersdal et al., 2007). 

Konsumenterna bildar en rad associationer till varumärket och till sist skapas en bild av 

varumärket utifrån dessa. När konsumenterna sedan väljer att köpa en produkt är det 

ofta inte bara en produkt de väljer att köpa, utan det är hela den bild som är associerad 

med just den produkten.  Denna bild skapas genom reklam, förpackningar, publicitet 

och liknande (Reijmersdal et al., 2007). 

Det har visat sig vid forskning om varumärkesimage att en person som har sett mer än 

ett avsitt av tillexempel ett Tv-program får en klarare bild av varumärkena som 

produktplaceras och vad varumärkena står för. Detta betyder att placeringen av 

varumärket och produkten påverkar dennes varumärkesimage. Det uppstår effekter för 

konsumenterna efter att ha exponerats för varumärket mellan två till tre gånger. Det 

betyder alltså att frekvensen av exponering är en viktig variabel i att påverka 

varumärkets image. Det har även visat sig att minnet av ett varumärke inte spelar någon 

roll i relation till varumärkets varumärkesimage (Reijmersdal et al., 2007). 
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Det betyder att en person som har exponerats för ett varumärke innan och en person 

som inte har blivit exponerad för varumärket innan fortfarande skapar samma 

varumärkesimage utifrån den exponeringen som görs i Tv-programmet (Reijmersdal et 

al., 2007). Det har även i forskning visat sig att bara för att en person minns att den har 

sett eller hört ett varumärke i ett program sedan tidigare, betyder det inte att hans eller 

hennes inställning till varumärket kommer att förändras. Utan en ny uppfattning kring 

varumärket kan skapas genom exponering av det (Russell, 2006).  

 

3.2 Produktplacering 

Genom att försöka hitta fler innovativa sätt att nå sina målgrupper, har många 

marknadsförare valt att börja använda sig utav produktplacering. Produktplacering är ett 

snabbt växande fenomen inom marknadsföringsbranschen och kan definieras som 

införandet av ett varumärke eller av produkter i media med avsikten att påverka tittarnas 

attityder eller beteende (Gillespie et al., 2012).  

Ett varumärke placeras i en typ av media men huvudsyftet med produktplaceringen är 

inte att vara reklam (Hackley et al., 2008).  Produktplacering kan även kallas för 

varumärkesplacering eller underhållningsmarknadsföring. 

Underhållningsmarknadsföring kallas det för eftersom att produktplaceringen på senare 

tid har migrerat från tv och film till bland annat radioprogram, datorspel, böcker, sånger 

och pjäser (Hackley et al., 2008).   

Marknadsförare betalar för att få placera sina varumärken och produkter i olika TV-

program och filmer, och de summor pengar som kontinuerligt spenderas på 

produktplaceringar är en enormt viktig finansieringskälla för produktionsbolagen. De är 

beroende av produktplaceringar för att kunna överleva (Homer, 2009). Det har länge 

funnits en uppfattning bland företag att produktplacering kostar en förmögenhet, och det 

har därför inte varit ett så populärt marknadsföringsverktyg. Det är först på senare år 

företagen har blivit mer benägna att använda detta som marknadsföringskanal då det 

visat sig att det inte behöver vara så dyrt (Berghammer, 2008).  

Forskningen på betraktarens svar på produktplacering expanderar snabbt och en viktig 

fråga för marknadsförare som överväger produktplacering är hur man mest effektivt 

placerar sitt varumärke eller sin produkt inom ett valt media (Gillespie et al., 2012). 

Ökningen av produktplacering i såväl film som TV-serier de senaste åren har blivit 

uppmärksammat i både populärpress och i akademisk litteratur, emellertid finns det inte 

särskilt mycket empiriskt stöd gällande huruvida produktplacering är en effektiv metod 

för att påverka konsumenter eller ej. Studier som har gjort kring effektiviteten av 

produktplacering i filmer och TV-serier tenderar att ge olika resultat, men det finns 

dokumenterat att konsumenter minns och känner igen de olika varumärken som visas 

(Homer, 2009).  
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Bortsett från den uppenbara PR-aspekten som produktplacering har, är produktplacering 

dessutom ett potentiellt media till social information. Exempelvis så har 

varumärkesplaceringar visat sig vara mer effektiva när det placerade varumärket paras 

ihop med en karaktär som visar en eller flera positiva eller önskvärda egenskaper. Att 

para ihop varumärken med en karaktär eller person kan bland annat användas till att 

förmedla information om karaktären, olika scener och handlingsutvecklingen i ett Tv-

program, vilket visar vikten av att integrera varumärkena med programinnehållet 

(Homer, 2009; Hackley et al., 2008). 

Det huvudsakliga syftet med produktplacering är därmed att integrera varumärken 

sömlöst i funktion som en del av handlingen eller karakteriseringen och därmed öka 

rimligheten och känslan av verklighet. Samtidigt, ger produktplacering också ökad 

prestige för det placerade varumärket genom exponering i den förstärkta verkligheten 

för en film. När placeringarna är dåligt integrerade i en TV-serie, tenderar det att skapa 

motstånd från konsumenter på grund av den skadliga inverkan placeringarna har på 

kvaliteten på tittarens underhållningsupplevelse (Tiwsakul & Hackley, 2007).  

 

3.2.1 Två typer av produktplacering 

Enligt Homer (2009) finns det två potentiella faktorer för att kunna redogöra för bristen 

av attitydförändring hos konsumenten. Dessa två är typen av placering, det vill säga 

diskreta eller framträdande, samt placeringsrepetitionen. När produktplaceringar är 

framträdande, tydliga samt upprepas, har det visat sig att attityder sjunker gentemot 

varumärket. Vid diskreta produktplaceringar däremot är konsumentattityden istället 

relativt positiv och upprepade visningar av denna sorts produktplaceringar hade liten 

påverkan på attityden. Detta beror på att de framträdande produktplaceringarna 

uppfattas vara mer distraherande, störande och mindre realistiska av betraktaren. Dessa 

negativa effekter trappas sedan upp vid repeterade visningar.  

Repetition är relaterat till övertalning, vilket innebär att exponering från en låg till en 

mellan nivå förbättrar övertalningen, men resulterar samtidigt i att produktplaceringen 

upplevs som tjatig och enformig. Dessutom blir mottagaren van vid repetitionen till sist 

vid höga exponeringsnivåer, vilket leder till irritation och tristess och att meddelandet 

istället får motsatt effekt (Homer, 2009). Däremot har forskning visat på att just 

repetition från en låg till en mellan nivå underlättar lagringen i minnet för i det här fallet 

konsumenten (Karrh, 1998; Ferle & Edwards, 2006). 

Även om det har kommit en hel del forskning om produktplacering under de närmsta 

åren, finns det väldigt lite forskning kring sinnestillståndet hos tittarna vid 

produktplaceringstillfället som vissa forskare menar kan ha stor betydelse för 

mottagandet av placeringen (Gillespie et al., 2012). 
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Detta kan helt klart bero på den brist av kontroll som en annonsör har över tittarnas 

sinnestillstånd, men det finns helt klart tillfällen när sinnestillståndet är relevant för hur 

tittare reagerar på övertalning och produktplacering. Forskningen som gjorts på 

sinnestillståndet hittills har visat att en persons självbehärskningsresurser är mer utarmat 

i slutet av dagen då man under dagen har gjort en rad aktiviteter som kräver just 

självkontroll. Det betyder att tittaren är mer mottaglig av produktplacering vid slutet av 

dagen. Den forskningen är särskilt relevant för de annonsörer som produktplaceras, då 

de får reflektera över hur de bäst placerar sina varumärken (Gillespie et al., 2012). 

 

3.2.2 Visuella, auditiva och handlingsanslutna placeringar 

När det kommer till produktplaceringar har tidigare forskning inriktat sig på två former 

av placeringen, nämligen visuella och auditiva. Den visuella formen åsyftar till 

varumärkets framtoning på TV-skärmen och kan även kallas för skärmplacering 

(Gillespie et al., 2012; Russell, 2002). Visuella placeringar kan ha olika nivåer av 

intensitet beroende på hur ofta varumärket visas i programmet (Russell, 2013). Den 

andra formen av placering åsyftar till ett auditivt eller verbalt omnämnande av ett 

varumärke i en konversation i programmet, vilket även kan kallas för manusplaceringar 

(Russell, 2002).   

Även denna form av placering har olika nivåer av intensitet beroende på i vilket 

sammanhang varumärket nämns, hur ofta det nämns och betoningen på varumärket. 

Med betoning menar Russell (2002) tonen i rösten, placeringen i dialogen och vilka 

karaktärer i programmet som talar vid omnämningen av varumärket. 

I början av 2006 kom ny forskning när det kommer till de olika formerna av 

placeringar. Russell (2006) presenterade en ny uppdelningsstruktur av 

produktplaceringar i form av tre olika former av placering istället för två. Visuella, 

auditiva och den nya kategorin handlingsanslutna produktplaceringar. Denna tredje 

kategori åsyftar till vilken grad ett varumärke är integrerat i programmets handling. 

Denna typ av placering att integrera ett varumärke i handlingen har visat sig underlätta 

minnet av varumärket hos mottagaren. Låga nivåer av denna typ av placeringar bidrar 

inte till handlingen.  

Däremot en högre nivå av handlingsanslutna placeringar kan påverka en stor den av 

hela handlingen i ett program, vilket leder till att varumärket blir en form av tema i 

programmet eller ett betydande bidrag till handlingen, vilket i sin tur underlättar för 

tittarens minne av det placerade varumärket (Russell, 2004). 

Forskning har visat att minnet av diskreta primära uppgifter från beståndsdelar av det 

berättade var bättre än minnet av sekundär framträdande information, eftersom dess 

innebörd beror på historien och är därför kopplade till viktig information via 

makrostrukturen. Därför bestämmer nivån av handlingsanslutningen vilken roll och 

meningsfullhet en placering har i en handling (Russell, 2002).  
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Denna tanke kan antingen formas genom att varumärket bara är integrerat i handlingen, 

men även genom att det byggs en karaktär i programmet kring ett varumärke (Russell, 

2002). Ett exempel på när en karaktär tydligt är märkt med ett varumärke är till exempel 

James Bond med sin Aston Martin eller när varumärket blir en central del av handlingen 

(Russell, 2004). 

De diskreta produktplaceringarna som nämns som en den ena typen av produktplacering 

omfattar oftast bara visuella bilder av produkterna som är placerade, utan någon direkt 

verbal konversation. Däremot när det kommer till de framträdande eller uppenbara 

produktplaceringarna är det liknande visuella bilder som vid de diskreta placeringarna, 

men här inkluderas även direkt verbala hänvisningar till varumärket (Gillespie et al., 

2012).  

 

3.2.3 Jämförelse mellan visuell och auditiv produktplacering 

Om man jämför visuell information med auditiv information, så brukar den auditiva 

placeringen ses som mer meningsfull av mottagaren. Dessutom så har det visat sig vid 

forskning att de auditiva placeringarna bearbetas bättre undermedvetet hos mottagaren 

än vad de visuella gör, vilket stärker minnet av varumärket hos mottagaren. Den 

visuella informationen däremot ses ofta som mer påträngande och svårare att undvika 

av mottagaren, men den kan även i vissa fall ses som meningsfull då. Genom att göra en 

visuell produktplacering viktig för ett program och till en del av handlingen kan denna 

typ av placering uppfattas som positiv av mottagaren, vilket kan öka uppmärksamheten 

kring varumärket (Russell, 2002).    

Detta för att produktplaceringen får stor uppmärksamhet, men inte har några direkta 

egenskaper mer än att varumärket syns. Sådana biverkningar kan även fås när 

mottagaren får uppfattningen i vissa fall att framträdande produktplaceringar bara är 

intäktsgenererande för företaget, och att de bara ser programmet eller filmen som en 

möjlighet att marknadsföra snarare än att bara ha varumärket eller produkten som 

rekvisita. Dessutom hävdar många att produktplaceringar i allmänhet är ett PR-verktyg 

som all annan reklam och marknadsföring och saknar ofta trovärdighet jämfört med mer 

objektiva informationskällor (Homer, 2009; Ferie & Edwards, 2006; Russell, 2002). 

 

3.3 Etiska dilemman 

En marknadsföringsmetod som produktplacering ger ofta upphov till etiska problem. 

(Spence & van Heekeren, 2005; Murphy, Laczniak, Bowie & Klein, 2005). När dessa 

etiska problems ursprungliga härkomst ska fastställas underlättar det att dela upp de 

etiska problemen på makro- och mikronivå (Hackley et al., 2008).   
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3.3.1 Makronivå 

På makronivå utpekas ofta marknadsföringsfenomenet och dess aktiviteter som 

produktplacering, som orsak till överkonsumtionen som resulterat i 

hållbarhetsproblemen i samhället. Marknadsföringen, däribland produktplacering, 

används frekvent i argument som menar att dessa marknadsföringsaktiviteter främjar 

överkonsumtion genom att framkalla girighet och materialism i samhället. 

Marknadsföring beskylls även med kritik som generellt riktas mot kapitalismen om 

urholkningen av naturresurserna och förstörelse av miljön (Hackley et al., 2008).   

Reklam och promotion lockar möjligtvis det mesta av den offentliga kritiken, eftersom 

de båda marknadsföringsfenomenen representerar de mest synliga aspekterna av 

marknadsföring. Särskilt reklam anses av vissa kritiker vara en källa av girighet och 

materialism, samtidigt reklamen också står anklagad för att skada allmänna seder, 

moraliska känslor samt upprätthålla negativa stereotyper av ras, kön eller 

kroppsbyggnad (Hackley et al., 2008).   

3.3.2 Mikronivå 

På mikronivå kritiseras marknadsföringsfenomenet främst för bluffar som missvisande 

eller felaktig märkning av livsmedel eller skiljande priser mellan reklamer. Det 

förekommer även omfattande kritik av marknadsföringsaktiviteter som syftar till att 

främja produkter som kan vara skadliga för hälsan (Nicholls & Cullen 2004). 

Produkter som exempelvis fet mat, cigaretter eller alkohol. Kritiken gällande främjande 

av skadliga produkter tros vara så pass omfattande eftersom forskning visat på att 

sårbara grupper i samhället som barn och fattiga påverkas mer av 

marknadsföringsaktiviteter så som produktplacering (Nicholls & Cullen 2004). 

3.3.3 Etik och konsumenter med produktplacering 

Till skillnad från framträdande produktplaceringar har diskreta produktplaceringar 

dragit till sig relativt lite uppmärksamhet från etiska teoretiker och tillsynsmyndigheter 

som reklamombudsmannen. Detta trots att produktplacering som fenomen konstant 

förbättras och ökar i utbredning på våra TV-skärmar (Hackley et al., 2008).   

Produktplaceringens grundläggande marknadsföringsstyrka är samtidigt den mest 

centrala källan till etiska problem, nämligen att konsumenterna inte nödvändigtvis är 

medvetna om varumärkesreferenserna eller varumärkena de ser i deras underhållning 

och att dessa har ett PR-motiv. Fenomenet kallas effektivt "dold" promotion 

(Balasubramanian, 1994). 

Ur ett konsumentperspektiv är den mest vanligt förekommande kritiken på mikronivå 

att konsumenterna är emot produktplacering för känslan av att produktplaceringar 

påverkar konsumenternas undermedvetna genom ”gömda” PR-effekter (Hackley et al., 

2008; Cowley & Barron,  2008). 
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En uppfattning hos vissa konsumenter är att produktplacering kan påverka 

konsumenternas undermedvetna så att de inte kan kontrollera sitt godkännande eller 

förkastningar av de produkter som förmedlas genom produktplaceringar i TV. 

Ytterligare exempel på frekvent kritik från konsumenterna gällande produktplacering är 

uppfattningen att det är en ohederlig metod som kan få människor som är omedvetna 

om produktplaceringens ojusta avsikt att få konsumenten att köpa den placerade 

produkten eller från det placerade varumärket (Hackley et al., 2008).   

Utöver dessa vanliga kritiker gällande produktplacering från konsumenterna är det en 

särskild kategori av produktplaceringar som kritiserats hårdare och mer intensivt, 

nämligen produktplacering riktad mot barn. Eftersom barn ses som en särskilt utsatt 

grupp när det gäller produktplacering då forskning visat på att barn inte ännu utvecklat 

förmågan att upptäcka sådana diskreta PR-verktyg som produktplacering (Avery & 

Ferraro, 2000). 

Barn är således inte medvetna om det kommersiella motivet bakom traditionell reklam 

förrän runt 10 års ålder, däremot minns barn varumärken de sett på TV så snart som 

deras medvetande uppstår (Hackley et al., 2008).  Enligt Konsumentverkets [5] lagar 

och regler är alla former av produktplacering förbjudna i program som riktar sig till 

barn under 12 år. 

Övervakning av produktplacerade etiskt laddade produkter så som alkoholhaltiga 

drycker, tobak och vapen upplevs av konsumenterna att bli bristfällig vid 

produktplacering i TV. Eftersom konsumenterna oroas att tillsynsmyndigheterna som 

reklamombudsmannen inte kan kontrollera och åtgärda den typen av 

marknadsföringsmetod på ett likt sätt som vanlig kommersiell reklam (Hackley et al., 

2008).   

Det finns riktlinjer gällande sponsring och produktplacering i TV-program. Däremot 

kan bestämmelser mellan produktionsstudion och varumärkesinnehavaren, gällande 

manusinnehåll och rekvisita i programmet, undvika kontroller av tillsynsorgan eftersom 

överenskommelsen dem emellan faller inom producentens redaktionella kontroll 

(Hackley et al., 2008).   
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4. Empiriskt perspektiv 

I denna del presenteras vår data som främst bygger på undersökningar som vi 

genomfört på vår framräknade urvalsgrupp. Kapitlet inleds med programkännedom, för 

att sedan gå vidare till ställningstagande av påstående och till sist avslutas med 

uppmärksammade varumärken.   

 

4.1 Enkätundersökning 

4.1.1 Programkännedom 

Det första påståendet respondenterna ställdes inför var huruvida de sett TV-serien 

Solsidan tidigare eller ej. Nedan presenterar vi den totala insamlade data för påståendet 

samt redovisar denna data per åldersgrupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Statistik för första påståendet.  

Av diagrammet ovan går det utläsa att den största delen av personerna i undersökningen har 

sett Solsidan tidigare, närmare bestämt 74,5 % av de medverkande personerna. Vilket innebär 

att hela 25,5 % av de medverkande personerna i undersökningen inte sett Solsidan tidigare. 

Av dessa 25,5 % som inte sett TV-serien Solsidan tidigare utgörs 16,3 % av den äldsta 

åldersgruppen.    
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4.1.2 Ställningstagande av påståenden. 

De resterande påståendena i undersökningen rör medvetenhet, påverkan samt attityder 

hos de medverkande personerna kring det visade avsnittet. Även denna data presenteras 

per åldersgrupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Statistik för andra påståendet. 

I diagrammet ovan kan vi utläsa att i åldersgruppen 3-14 år, 25-39 år, 40-59 år och 60 år och 

uppåt var det många av deltagarna i undersökningen som inte hade valt att undvika 

varumärken på grund av att de varit produktplacerade. I åldersgruppen 15-24 år däremot 

ställde sig de flesta av deltagarna neutrala till detta påstående. Sammanfattningsvis går det 

även att utläsa att de flesta av deltagarna i alla åldersgrupperna inte medvetet har valt att 

undvika produkter för att det har varit produktplacerade. 

”De som varit ”dåligt” placerade, dvs. på ett störigt vis”  

(Anonym, 20 år, personlig kommunikation, 20 mars, 2013). 

”Det har jag inte tänkt på”  

(Anonym, 63 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

3-14 år 15-24 år 25-39 år 40-59 år 60-… 

2. Jag har valt att medvetet undvika produkter/varumärken för att 
de varit produktplacerade. 

[1 =Instämmer  helt - Instämmer inte alls = 5]  
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3. Jag upplever att produktplaceringen har en positiv effekt 
snarare än negativt i detta avsnitt jag precis såg. 

[1 =Instämmer  helt - Instämmer inte alls = 5]  
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3. Statistik för tredje påståendet. 

När det kommer till att om deltagarna i undersökningen upplevde att produktplaceringen hade 

en positiv effekt snarare än negativ i avsnittet vi visade var svaren lite olika. I åldersgrupperna 

3-14 år och 15-24 år var svaren väldigt olika, vissa upplevde de som positivt medan andra 

som negativt. I åldersgruppen 25-39 år däremot visade sig att deltagarna ställde sig mest åt det 

neutrala och det negativa hållet. I de två äldre åldersgrupperna 40-59 år och 60 år och uppåt 

var de flesta deltagarna neutrala, och tyckte inte att produktplaceringen hade någon effekt alls.  

 

”De vill ju få Ikea att vara negativt men ändå att man åker tillbaka” 

 (Anonym, 25 år, personlig kommunikation, 4 april, 2013). 

”Exempelvis så kan Jysk förknippas negativt för det var en negativ aura när de köpte 

grejerna där” 

(Anonym, 19 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

”Vissa nämnda företag framstår som med sämre kvalitet på det vis situationerna sker” 

(Anonym, 38 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

”Humor och lite allmänt omdöme om Ikea och Jysk t.ex.”  

(Anonym, 53 år, personlig kommunikation, 13 april, 2013). 
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4. Jag upplever att det var mycket produktplacering i avsnittet 
jag precis såg. 

[1 =Instämmer  helt - Instämmer inte alls = 5]  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 Statistik för fjärde påståendet. 

I åldersgrupperna 3-14 år, 15-24 år, 25-39 år och 40-59 år upplevde många av deltagarna att 

det var mycket produktplacering i avsnittet vi visade, samtidigt som en stor del i 

åldersgruppen 40-59 år även ställde sig neutrala till påståendet. I den äldsta åldersgruppen 60 

år och uppåt var det däremot väldigt olika svar. En del upplevde att där inte var mycket 

produktplacering, medan en del inte alls höll med och stämde inte helt med påståendet.  

”Lagom mycket” 

(Anonym, 46 år, personlig kommunikation, 25 mars, 2013). 

”Det var ju Ikea och Jysk som nämndes ofta”  

(Anonym, 51 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

”Jo, det fanns rätt så mycket men man märker det knappt”  

(Anonym, 14 år, personlig kommunikation, 23 mars, 2013). 
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5. Min attityd gentemot ett varumärke i avsnittet har 
förändrats negativt och inte positivt. 

[1 =Instämmer  helt - Instämmer inte alls = 5]  

1 2 3 4 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 Statistik för femte påståendet. 

När det kommer till attitydförändringar mot varumärkena som visades i avsnittet, går det att 

utläsa i diagrammet ovan att de flesta i alla åldersgrupperna inte hade någon negativ 

attitydförändring mot varumärkena som exponerades. I åldersgrupperna 3-14 år, 25-39 år, 40-

59 år och 60 år och uppåt går det även att utläsa att en stor del av deltagarna ställde sig 

neutrala till påståendet, medan nästan alla av deltagarna i åldersgruppen 15-24 år inte alls 

stämde in på påståendet. 

”Jysk sjönk i mina ögon” 

(Anonym, 25 år, personlig kommunikation, 4 april, 2013). 

”Har inte förändrats alls”  

(Anonym, 14 år, personlig kommunikation, 23 mars, 2013). 

”Har inte påverkats alls” 

 (Anonym, 53 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 
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6. Jag föredrar att varumärken produktplaceras i TV snarare än 
att varumärken marknadsförs på annat sätt. 

[1 =Instämmer  helt - Instämmer inte alls = 5]  
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.6 Statistik för sjätte påståendet 

I åldersgrupperna 3-14 år, 15-24 år och 40-59 år var de flesta neutrala till att om de föredrar 

att varumärken produktplaceras i Tv, snarare än att varumärken marknadsförs på annat sätt. I 

åldersgruppen 60 år och uppåt föredrar de inte alls att varumärken produktplaceras i Tv, 

medan de flesta i åldersgruppen 25-39 år ställer sig åt det mer positiva hållet när det kommer 

till att varumärken produktplaceras i Tv.  

”Jag lägger inte ner någon energi på det” 

(Anonym, 91 år, personlig kommunikation, 17 april, 2013). 

”Gillar båda alternativ”  

(Anonym, 20 år, personlig kommunikation, 15 mars, 2013) 

”Det är bättre med små reklamer mellan serierna” 

(Anonym, 63 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013) 

”Tittar inte mycket på Tv”  

(Anonym, 59 år, personlig kommunikation, 21 mars, 2013) 
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7. Jag uppfattar produktplaceringen för varumärkena i avsnittet 
som positivt och inte negativt. 

[1 =Instämmer  helt - Instämmer inte alls = 5]  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.7 Statistik för sjunde påståendet. 

Vid påståendet om deltagarna uppfattar produktplaceringen för varumärkena i avsnittet som 

positivt och inte negativt visar diagrammet att åldersgrupperna 25-39 år och 40-59 år har ställt 

sig ganska lika till påståendet. De flesta i de åldersgrupperna är åt de mer positiva eller 

neutrala hållet vilket en stor del av deltagarna i åldersgruppen 60 år och uppåt också är, men 

där finns även en större del av deltagarna i den gruppen som inte alls instämmer med 

påståendet. I de yngre åldersgrupperna 3-14 år och 15-24 år är fördelningen av svaren väldigt 

spridda. De flesta av deltagarna instämmer helt och är åt det mer positiva eller neutrala hållet, 

medan det även finns en del som inte uppfattar produktplaceringen för varumärkena som 

positivt.   

”Lite väl tramsigt hur mycket de pratar om Jysk” 

(Anonym, 14 år, personlig kommunikation, 23 mars, 2013). 

”Tycker det var för mycket produktplacering i detta avsnitt” 

(Anonym, 21 år, personlig kommunikation, 15 mars, 2013). 

”Ikea negativt och Jysk positivt” 

(Anonym, 37 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

”Ger igenkänning i vardagen, positivt för serien men kanske inte för produkten?!” 

(Anonym, 55 år, personlig kommunikation, 13 april, 2013). 

”Jag såg inget negativt i detta avsnitt” 

(Anonym, 63 år, personlig kommunikation, 13 april, 2013). 
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8. Det väcktes ett intresse hos mig för ett eller flera varumärken 
som produktplacerats i det avsnitt jag precis såg. 

[1 =Instämmer  helt - Instämmer inte alls = 5]  
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.8 Statistik för åttonde påståendet 

I detta diagram ovan går det att utläsa att vid påståendet om det väcktes ett intresse hos 

deltagarna för ett eller flera varumärken i avsnittet vi visade, instämde de flesta inte alls med 

påståendet. I åldersgrupperna 3-14 år, 25-39 år, 40-59 år och 60 år och uppåt fanns där en del 

av deltagarna som var neutrala till påståendet men de flesta instämde inte alls, medan det i 

åldersgruppen 15-24 år fanns mer spridning på svaren. De flesta instämde inte alls med 

påståendet, men där fanns även den del av deltagarna i den åldersgruppen som instämde lite 

grann med påståendet. 

”Jag påverkas inte alls, jag handlar där jag vill” 

(Anonym, 71 år, personlig kommunikation, 13 april, 2013). 

”Jag tänker direkt; Det var längesedan man var på Ikea” 

(Anonym, 18 år, personlig kommunikation, 19 april, 2013). 
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9. Jag upplever att mina inköpsvanor kan ha förändrats efter att 
sett detta avsnitt. 

[1 =Instämmer  helt - Instämmer inte alls = 5]  
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9 Statistik för nionde påståendet. 

I detta diagram går det ganska tydligt att utläsa vad de olika åldersgrupperna tyckte när det 

gäller om deras inköpsvanor kan ha förändrats efter att de såg avsnittet vi visade. Den största 

avvikelsen finns i åldersgruppen 15-24 år där en del av deltagarna instämmer med påståendet, 

men inte fullt ut.  

”Ej påverkad” 

(Anonym, 38 år, personlig kommunikation, 29 mars, 2013). 

”Tror verkligen inte att jag påverkas” 

(Anonym, 51 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

”Oförändrat. Inköp sker när behov föreligger” 

(Anonym, 46 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

”Absolut inte, jag bryr mig inte om vilka saker de har” 

(Anonym, 14 år, personlig kommunikation, 14 mars, 2013). 

”Nej jag handlar bara det jag behöver oavsett TV avsnitt eller andra reklamgrejer” 

(Anonym, 63 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

”Nej, naturligtvis inte” 

(Anonym, 59 år, personlig kommunikation, 21 mars, 2013). 
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10. Jag var medveten om att fenomenet produktplacering 

fanns innan deltagandet i denna studie. 
[1 =Instämmer  helt - Instämmer inte alls = 5]  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.10 Statistik för tionde påståendet. 

Även i detta diagram går det tydligt att utläsa vad de olika åldersgrupperna tyckte. I 

åldersgrupperna 3-14 år, 15-24 år, 25-39 år och 40-59 år instämmer de flesta helt med att de 

var medvetna om att fenomenet produktplacering fanns innan deltagandet i våran studie, 

medan vi i den äldsta åldersgruppen 60 år och uppåt hittar den största avvikelsen. Bland de 

deltagarna instämde många med påståendet, medan det även fanns en stor del som inte 

instämde alls med påståendet.  

”Man vet om att det förekommer smygreklam”  

(Anonym, 20 år, personlig kommunikation, 15 mars, 2013). 

”Absolut” 

(Anonym, 38 år, personlig kommunikation, 29 mars, 2013). 

”Någorlunda medveten, men vet lite mer nu” 

(Anonym, 46 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

”Ingen aning” 

(Anonym, 63 år, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 
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4.1.3 Uppmärksammade varumärken 

Det sista som respondenterna ställdes inför i enkäten var en öppen fråga där de skulle 

ringa in de varumärken som de hade uppmärksammat under visningens gång. Dessa 

svar är redovisade i såväl tabell som diagram nedan, även denna gång per åldersgrupp. 

 

I denna tabell går det att utläsa hur många i varje åldersgrupp som har uppmärksammat 

varumärkena i avsnittet vi visade. Vi har utifrån denna tabell räknat ut ett genomsnitt för 

uppmärksammade varumärken per åldersgrupp.  

Tabell 4.1 Varumärkesuppmärksamhet 

Varumärke 3-14 15-24 25-39 40-59 60-… 

IKEA 17 16 30 50 30 

Hemtex 9 12 19 18 0 

Flügger Färg 0 0 1 1 0 

New Era 0 0 0 1 1 

Bauhaus 0 0 3 6 0 

SVT 5 4 2 0 4 

Toyota 7 10 15 33 14 

Lexus 6 7 13 21 6 

JYSK 17 16 30 50 31 

Ferrari 6 6 4 6 0 

Adidas 2 5 1 11 5 

S.A.T.S 3 6 2 9 3 

Newport 4 5 3 4 0 

Kavli 0 0 3 3 1 

Samsung 0 3 2 1 1 

Arla 4 6 4 2 4 

Apple 13 13 21 24 2 

Totalt 93 109 153 240 102 

Genomsnitt uppmärksammade varumärken 5,5 6,4 5,1 4,8 2,6 
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Åldersgrupperna 3-14 år, 25-39 år och 40-59 år uppmärksammades mellan 28,2 % och 

32,4 % av den totala mängden varumärken som var placerade i avsnittet och var nästan 

lika uppmärksamma, medan åldersgruppen 15-24 år uppmärksammade i snitt hela 6,4 

varumärken vilket är 37,6 % av alla varumärkena som visades. Den äldsta 

åldersgruppen 60 år och uppåt uppmärksammade däremot bara 2,6 varumärken i snitt, 

vilket ger en procentsats på 15,3% uppmärksammade varumärken. Samma siffror är 

presenterade i figuren 4.11 nedan. 
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Figur 4.11 Varumärkesredogörelse 
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4.2 Repetition av varumärken 

Här nedan presenteras en sammanställning av antalet visuella och verbala produktplaceringar 

som gjordes i det avsnittet av Solsidan vi visade för våra respondenter. 

Denna tabell visar antal repetitioner av produktplaceringarna av alla varumärken som gjordes 

i avsnittet vi visade vid vår undersökning, både de visuella och verbala produktplaceringarna. 

De varumärken som utmärker sig mest när det kommer till både den visuella och verbala 

produktplaceringen tillsammans är Jysk och Ikea. Däremot när det kommer till endast de 

visuella produktplaceringarna som är gjorda utmärker sig Toyota, som har produktplacerats 

visuellt hela 8 gånger.  

 

  

Tabell 4.2 Varumärkesrepetition 

Varumärke Visuell placering Verbal placering 

IKEA 3 13 

Hemtex - 1 

Flügger Färg 4 - 

New Era 1 - 

Bauhaus 5 - 

SVT - 1 

Toyota 8 - 

Lexus 2 - 

Jysk 3 9 

Ferrari 1 1 

Adidas 6 - 

S.A.T.S 2 - 

Newport 5 - 

Kavli 4 - 

Samsung 4 - 

Arla 3 - 

Apple 3 - 
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5. Analys 

I följande kapitel kommer vår empiri ställas och analyseras mot redan befintlig teori för 

att på så sätt kunna besvara våra frågeställningar. 

 

5.1 Enkätundersökningsanalys 

5.1.1 Programkännedomsanalys 

Utifrån den insamlade data som presenterats i figur 4.1 i empirin utgjorde åldergruppen 

60 år och uppåt 64,1 % av de som inte sett TV-serien Solsidan tidigare. Detta kan bero 

på att detta program helt enkelt inte tilltalar denna åldersgrupp. Rapporter från 

Mediamätning i Skandinavien AB [2] visar dock på att åldersgruppen 60 år och uppåt är 

den näst största åldersgruppen som tittat på Solsidan under 2011. Detta avviker därför 

från vårt resultat i undersökningen, eftersom majoriteten av de medverkande 

respondenterna i åldersgruppen 60 år och uppåt inte sett TV-serien Solsidan tidigare. 

Detta kan bero på att majoriteten av våra respondenter i denna åldersgrupp har varit 

något äldre än 60 år, nämligen i genomsnitt 73 år gamla, vilket kan tänkas vara en trolig 

orsak till varför respondenterna i åldersgruppen 60 år och uppåt inte sett TV-serien 

Solsidan.  

Respondenterna i den äldsta åldersgruppen tillhörde de respondenterna som var mest 

kritiska till innehållet i avsnittet som visades, då de påtalade att de upplevde några 

scener som stötande. Främst på grund av en grov språkanvändning vid flera tillfällen.  

Denna reflektion från den äldsta respondentgruppen visar att  

utöver de låga tittarsiffrorna för denna grupp i vår undersökning, är detta ytterligare en 

motsättning mellan vårt resultat och rapporterna från Mediamätning i Sverige AB [2] 

gällande den äldsta åldersgruppens omfattning. 

5.1.2 Analys av respondenternas ställningstagande av påståenden. 

Reijmersdal et al., (2007) menar att en person som har sett mer än ett avsnitt av 

tillexempel ett tv program får en klarare bild av de varumärken som produktplacerats 

och vad varumärkena står för. De menar även att de uppstår effekter för konsumenterna 

efter att ha exponerats för det produktplacerade varumärket mellan två till tre gånger. 

Enligt figur 4.5 i vår empiri var graden av attitydförändring kring varumärkena som 

visades i avsnittet inte särskilt stor. Detta kan bero på att de flesta respondenterna kände 

igen de varumärkena som visades eller hördes flest gånger i avsnittet. Det kan leda till 

att respondenterna redan har starka attityder mot varumärkena som de kände igen sedan 

tidigare, och därför inte upplevde att deras attityder förändrades negativt eller 

förändrades alls kring varumärkena som visades.  
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Enligt Reijmersdal et al., (2007) ska en effekt uppstå för konsumenterna efter att ha 

exponerats för ett varumärke mellan två till tre gånger, vilket troligtvis inte skett i så 

många fall bland respondenterna i vår undersökning. Det kan bero på att 74,5 % av våra 

respondenter redan hade sett Solsidan sedan tidigare, och därmed redan har blivit 

exponerade för varumärkena som produktplacerats i detta tv-program. Detta kan leda till 

att attitydförändringarna kring varumärkena som visades i avsnittet inte är särskilt höga. 

.  

Det har även visat sig i forskning att bara för att en person minns att den har sett eller 

hört ett varumärke i ett program sedan tidigare, betyder det inte att hans eller hennes 

inställning till varumärket kommer att förändras (Russell, 2004). Det betyder att bara för 

att våra respondenter har uppmärksammat tillexempel Jysk och Ikea i de avsnitt som 

visades vid vår undersökning, så behöver det inte leda till att våra respondenter 

förändrar sin allmänna attityd till varumärket. Vilket kan vara ett tecken på varför 

attitydförändringarna kring varumärkena som visades var låga.  

Enligt Homer (2009) finns det två potentiella faktorer för att kunna redogöra för bristen 

av attitydförändring hos konsumenten. Dessa två är typen av placering, det vill säga 

diskreta eller framträdande, samt placeringsrepetitionen. När produktplaceringar är 

framträdande, tydliga samt upprepas, har det visat sig att attityder sjunker gentemot 

varumärket. I avsnittet som visades är det framförallt Jysk och Ikea som exponeras 

framträdande och upprepas då de exponeras 12 respektive 16 gånger, jämfört med de 

tredje mest exponerade varumärket Toyota som exponerades åtta gånger. Det sker både 

visuellt och auditivt. Trots den framträdande exponeringen och upprepningarna av 

varumärkena var attitydförändringarna gentemot varumärkena i allmänhet låga bland 

våra respondenter vilket går att utläsa i figur 4.5.  

Det går även att utläsa i figur 4.7 att bland våra respondenter så uppfattades 

produktplaceringen som mer positiv och åt det neutrala hållet, snarare än åt det negativa 

hållet vilket inte stämmer överrens med Homer (2009). Detta kan bero på att både Jysk 

och Ikea är välkända varumärken i Sverige. Bland våra respondenter var det istället en 

del som uttryckte sig att det blev sugna på att åka till Jysk och Ikea, snarare än att de 

uppfattade deras exponering som någonting negativt. Detta kan även bero på att denna 

serie är en humorserie, vilket kan göra att respondenterna troligtvis inte tar innehållet på 

största allvar. 

Det går dessutom att utläsa i figur 4.6 att i åldersgrupperna 3-14 år, 15-24 år och 40-59 

år var respondenterna neutrala till att varumärken produktplaceras i tv. Det skiljer sig 

från de andra två åldersgrupperna då 25-39 åringarna var positiva till det, medan 

åldersgruppen 60 år och uppåt var negativa till detta. Det betyder att 

attitydförändringarna kring varumärken som produktplaceras i tv inte bör vara särskilt 

stora hos respondenterna enligt de själva, utifrån deras svar. Samtidigt kan 

attitydförändringar kring ett varumärke ske undermedvetet utan att de reflekterar över 

de själva (Russell, 2006). Att åldersgruppen 25-39 år uppfattar det som mer åt det 

positiva hållet att ha produktplacering i tv kan bero på att de inte reflekterar över den på 

samma sätt.  
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Denna åldersgrupp är uppväxt med att använda sig utav nya tekniker att titta på tv-

program, exempelvis via datorn. På detta sätt lyckas denna åldersgrupp komma undan 

den traditionella reklamen mellan programmen, och produktplacering blir då den enda 

form av reklam de utsätts för vid tittande av tv-program.  

I åldersgruppen 60 år och uppåt däremot var det inte många som visste vad fenomenet 

produktplacering var sedan tidigare, vilket går att utläsa i figur 4.10. Det kan ha 

betydelse för besvarandet av påståendet i figur 4.6 av den åldersgruppen, då de inte 

föredrog att varumärken produktplacerades i tv. Det kan bero på att de inte visste vad 

produktplacering var sedan tidigare, och detta svar är då inte helt representativt för 

denna åldersgrupp.  

De framträdande produktplaceringarna kan uppfattas vara distraherande, störande och 

mindre realistiska enligt Homer (2009) av betraktaren, och han menar även att dessa 

negativa effekter trappas upp vid repeterade visningar. Det fanns helt klart 

respondenter som uttryckte att det var irriterande över produktplaceringen som var i 

avsnittet, vilket går att utläsa i både figur 4.5 och 4.7. De uttryckte att det gällde 

framförallt Jysk och Ikeas produktplacering, men i det stora hela har våra respondenter 

gått emot Homer (2009) och visat sig reagera till den största delen positivt till den 

produktplaceringen som var. Dessa två figurer innefattar dock både den diskreta och 

framträdande produktplaceringen vilket är att ta hänsyn till.   

Vid diskreta produktplaceringar är konsumentattityden istället relativt positiv och 

upprepade visningar av denna sorts produktplaceringar har enligt Homer (2009) liten 

påverkan på attityden. De diskreta produktplaceringarna som nämns som en den ena 

typen av produktplacering omfattar oftast bara visuella bilder av produkterna som är 

placerade, utan någon direkt verbal konversation (Gillespie et al., 2012). Ett exempel 

på en sådan diskret produktplacering med hög repetition i vårt fall kan vara Toyota 

som produktplacerades åtta gånger visuellt, men inte alls verbalt. Detta varumärke 

nämndes inte alls bland kommentarerna på våra enkäter, trots att de visades hela åtta 

gånger vilket är den högsta visuella placeringen bland varumärkena som visades i 

avsnittet. Skillnaden när det kommer till Toyota och Jysk och Ikea är att de sist 

nämnda även placeras verbalt.  

När det kommer till de framträdande eller uppenbara produktplaceringarna är det 

liknande visuella bilder som vid de diskreta placeringarna, men här inkluderas även 

direkt verbala hänvisningar till varumärket vilket det har gjorts i Jysk och Ikeas fall 

(Gillespie et al., 2012). I avsnittet som visades placeras Jysk och Ikea visuellt 

respektive vars tre gånger, medan Jysk placeras verbalt 13 gånger och Ikea 9 gånger. 

Den verbala placeringen tenderar att ses som mer meningsfull av tittaren (Russell, 

2002). Vilket kan vara därför som Ikea och Jysk har uppmärksammats av nästan alla 

våra respondenter, med hjälp utav upprepningarna. 
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Enligt figur 4.3 ställer sig många av respondenterna positiva eller neutrala till 

produktplaceringen som var i avsnittet, samtidigt som de uppmärksammade enligt 

figur 4.4 att det var mycket produktplacering. Det kan bero på att det visat sig vid 

forskning att de verbala placeringarna bearbetas bättre undermedvetet hos mottagaren 

än vad de visuella gör, vilket stärker minnet av varumärket hos mottagaren. Samtidigt 

som den visuella produktplaceringen inte alltid behöver ses som distraherande och 

störande då ett program genom visuell produktplacering kan göra den till en del av 

handlingen och på så sätt kan placeringen uppfattas som positiv av mottagaren 

(Russell, 2002).  

I avsnittet som visades är produktplaceringen kring Jysk och Ikea definitivt hög, men 

samtidigt en stor del av handlingen i avsnittet vilket kan ha gjort att den placeringen 

har uppfattats som positiv bland våra respondenter. Dessutom är placeringen av de två 

varumärken till största del verbal, vilket visade sig enligt Russell (2002) bearbetas 

bättre undermedvetet hos mottagaren vilket det kan ha gjort i detta fall. På så sätt kan 

det vara därför som våra respondenter har uppfattat placeringen som positiv, trots att 

de samtidigt upplevde att det var mycket placering i avsnittet.       

På makronivå utpekas ofta marknadsföringsfenomenet och dess aktiviteter som 

exempelvis produktplacering, som främsta orsaken till överkonsumtionen i samhället 

(Hackley et al., 2008). Dock visar resultatet av vår undersökning i figur 4.2 att 

konsumenterna i åldersgrupperna 3-14 år, 25-39 år, 40-59 år och 60 år och uppåt, inte 

valde att undvika varumärken eller produkter endast på grund av att de varit 

produktplacerade. Däremot skiljde sig konsumenterna i åldersgruppen 15-24 år från de 

övriga åldersgrupperna då majoriteten av de i åldersgruppen 15-24 år ställde sig 

neutrala till huruvida de valt att undvika varumärken eller produkter endast på grund av 

att de varit produktplacerade i avsnittet.  

Detta resulterar i att produktplaceringen i det här fallet uppenbarligen inte bidragit till 

någon direkt överkonsumtion eftersom majoriteten av samtliga åldersgrupper inte 

upplever att deras inköpsvanor påverkats av produktplaceringarna i det visade avsnittet.  

Däremot kan våra respondenters inköpsvanor enligt Balasubramanian (1994) faktiskt ha 

förändrats utan respondenternas vetskap.  Då Balasubramanian (1994) menar att 

konsumenterna inte nödvändigtvis alltid är medvetna att varumärkesreferenserna eller 

varumärkena de ser i deras underhållning har ett dolt promotion motiv. Vilket enligt 

Hackley et al. (2008) även är en av de vanligaste etikrelaterande kritikerna mot 

fenomenet produktplacering. 
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Utöver kritiken på makronivå gällande produktplaceringars skapande av 

överkonsumtion i samhället är istället en vanlig kritik på mikronivå produktplacering 

som är riktad mot barn. Denna mikronivåkritik uppkommer frekvent eftersom barn ses 

som en särskilt utsatt grupp då de inte ännu utvecklat förmågan att upptäcka sådana 

diskreta PR-verktyg som produktplacering (Avery & Ferraro, 2000). Barn helt enkelt 

inte medvetna om det kommersiella motivet bakom produktplaceringar förrän runt 10 

års ålder. Däremot minns barn varumärken de sett på TV så fort deras medvetande 

uppstår (Hackley et al, 2008). 

Vår undersökning visar i figur 4.8 att majoriteten av konsumenterna i åldersgrupperna 

3-14 år, 25-39 år, 40-59 år och 60 år och uppåt inte upplevde att det väckts något 

särskilt intresse för något av varumärkena som produktplacerats i det visade avsnittet. I 

åldersgruppen 15-24 år fanns det däremot mer spridning på svaren. Då 23 % av denna 

åldersgrupp nästan instämde helt gällande huruvida det väckts ett intresse hos dem för 

något av de varumärkena som var produktplacerade i avsnittet. 

Utifrån kritiken på mikronivå gällande produktplacering riktad mot barn valde vi att 

undersöka närmre på särskilt åldersgruppen 3-14 års svar på huruvida det väckts något 

intresse för något varumärke eller ej för dem efter att ha sett det visade avsnittet. Denna 

djupdykning i figur 4.8 för åldergruppen 3-14 år genererade en procentsats på 12 % som 

upplevde att det väckts ett intresse för ett eller flera varumärken som visats i avsnittet. 

Enligt Konsumentverkets [5] lagar och regler är alla former av produktplacering 

förbjudna i program som riktar sig till barn under 12 år. Utifrån detta kan det 

konstateras att trots att TV-serien Solsidan inte må vara riktad till denna åldersgrupp 3-

14 år ändå har påverkat dem. Då det visade avsnittet enligt figur 4.8 konstaterar att 12 

% i denna åldersgrupp upplever att det väckts ett intresse för ett eller flera varumärken 

som förekommit i avsnittet, kan regleringen av just fenomenet produktplacering 

ifrågasättas. 

Vårt ifrågasättande av regleringen av produktplacering stärks av Hackley et al. (2008) 

som på samma sätt menar att produktplacering som fenomen relativt enkelt kan undvika 

kontroller av tillsynsorgan. Detta eftersom överenskommelsen mellan 

produktionsstudion och varumärkesinnehavaren, gällande manusinnehåll och rekvisita i 

programmet, faller inom producentens redaktionella kontroll.  

Därmed kan gällande lagstiftning och reglering av produktplacering ses som bristfällig 

samt verifiera och styrka konsumenters oror som Hackley et al. (2008) beskriver 

gällande att tillsynsmyndigheterna inte kan kontrollera och åtgärda produktplacering 

som marknadsföringsmetod. 
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5.1.3 Uppmärksamhetsanalys 

I tabell 2 där respondenterna ställdes inför en öppen fråga där de skulle ringa in de 

varumärken som de uppmärksammat under visningens gång, visade det sig att de som 

uppmärksammade flest varumärken var åldersgruppen 15-24 år.  

De uppmärksammade i snitt hela 6,4 varumärken vilket är 37,6 % av alla varumärkena 

som visades, medan åldersgruppen 60 år och uppåt bara uppmärksammade 2,6 

varumärken i snitt vilket ger en procentsats på 15,3% uppmärksammade varumärken. 

De andra tre åldersgrupperna 3-14 år, 25-39 år och 40-59 år hade uppmärksammat 

nästan lika många varumärken i snitt per person, och utmärkte inte sig på samma sätt 

som de andra två åldersgrupperna. I dessa tre grupper hade majoriteten av 

respondenterna sett solsidan tidigare, vilket gör att de troligtvis har blivit exponerade för 

varumärkena förut. De tre åldersgrupperna uppmärksammade mellan 28,2 % och 32,4 

% av varumärkena som visades i avsnittet.   

Den stora avvikelse i åldersgruppen 60 år och uppåt kan bero på att respondenterna i 

den gruppen inte har sett solsidan innan, samt att de inte var lika medvetna om vad 

fenomenet produktplacering var sedan tidigare vilket går att utläsa i figur 4.10.  

Detta till skillnad från åldersgruppen 15-24 år som uppmärksammade flest varumärken 

där nästan alla respondenterna var medvetna om att fenomenet produktplacering fanns 

sedan tidigare, och på så sätt troligtvis också är mer öppna för se och uppmärksamma 

vilka varumärken som är placerade. Det kan även handla om en åldersfråga då de 

produktplaceringar som är gjorda i avsnittet kan vara mer igenkännliga för personer i 

åldern 15-24 år, än för den äldsta åldersgruppen.  

Reijmersdal et al. (2007) menar att var och hur varumärket exponeras gör att 

konsumenten får ett helhetsintryck bildat utifrån alla de olika källor där varumärket 

finns och syns. Bland annat så syns varumärket Apple i det avsnittet som användes vid 

undersökningen. Dock bara tre gånger vid jämförelse med Jysk och Ikea som 

produktplacerades 12 respektive 16 gånger. Ändå har Apple uppmärksammats av nästan 

lika många respondenter som Jysk och Ikea har gjort i åldersgruppen 15-24 år. Detta 

kan bero på att Apple är ett känt varumärke idag bland personer i just den åldern, vilket 

gör att uppmärksamheten i den åldersgruppen kring detta varumärke är stor. De är även 

exponerade för varumärket väldigt ofta då många människor idag har någon produkt 

från varumärket Apple. Detta kan leda till att de lättare känner igen varumärket, samt 

associerar egna erfarenheter och händelser till det, och på så sätt lättare kommer ihåg att 

de har sett varumärket i avsnittet. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel diskuterar vi de slutsatser vi kommit fram till gällande vår undersökning om 

produktplacering och produktplaceringens effekter på svenska konsumenter. Våra slutsatser 

redovisas enligt frågeställningarnas numreringar.  

 

6.1 Slutsats och egna reflektioner 

(1) I analysen av vår empiri går det att utläsa att uppmärksamheten kring produktplaceringen i 

avsnittet vi visade vid vår undersökning är relativt hög, framförallt i våra tre yngsta 

åldersgrupper. Detta gäller dock främst de varumärken som har en hög repetitionsnivå, då det 

visat sig i vår empiri att det är dessa som har uppmärksammats mest. Därför är det viktigt att 

företag som väljer att använda produktplacering som marknadsföringsmetod ser till att det 

sker en repetition utav deras varumärke. Helst både visuellt och verbalt då det visade sig vid 

vår undersökning ha bäst effekt bland respondenterna. Det krävs alltså en noggrant uträknad 

strategisk metod för att lyckats med produktplacering på bästa sätt. Trots det är det inte säkert 

att företagen lyckas få den önskade effekt av sin produktplacering som de vill ha. Det visade 

sig att respondenterna uppmärksammade varumärkena med hög repetitionsnivå, samtidigt 

som det kanske inte var den sortens uppmärksamhet företagen hade förväntat sig när de valde 

att produktplacera sitt varumärke. 

(2) Utifrån vår analys kan vi dra slutsatsen att produktplacering i vår undersökning mest 

troligt inte bidragit till någon direkt överkonsumtion och påverkat konsumenten till en 

förändring i sina inköpsvanor på kort sikt. Däremot sett ur ett längre perspektiv är det 

fullt möjligt att konsumenternas inköpsvanor i undersökningen faktiskt undermedvetet 

visar sig ha påverkas om det skulle genomförts en uppföljning på vår undersökning.  

Ur ett kortsiktigt konsumentperspektiv påverkas därmed inte den svenska konsumenten 

av produktplacering. Emellertid ska det ur ett etiskt perspektiv vid denna slutsats även tas 

i beaktning att 12 % av respondenterna i åldersgruppen 3-14 år enligt vår undersökning 

faktiskt påverkas av produktplaceringen, vilket bryter mot svensk lag.  

(3) Vi har även i vår undersökning uppmärksammat att det var en liten attitydförändring hos 

våra respondenter kring varumärkena som visades i avsnittet. Detta tror vi främst kan bero på 

att de varumärkena som visades i avsnittet är välkända bland väldigt många sedan tidigare, 

vilket troligtvis har gjort att attityder kring de varumärkena redan är skapade bland våra 

respondenter. Därför har produktplaceringen för de varumärkena inte samma effekt som 

mindre kända varumärken troligtvis hade haft. Som företag kan det därför vara bra att 

marknadsföra sitt varumärke innan det har för hög kännedom hos människor. På så sätt kan 

det vara lättare att få den önskade effekten som vill uppnås av produktplaceringen som 

genomförs.   
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(4) Huruvida produktplacering är en effektiv marknadsföringsmetod anser vi är svårt att mäta. 

Det har gjorts mycket forskning kring effektiviteten av produktplacering, men trots denna 

forskning är det fortfarande svårt att mäta resultatet av en produktplacering. Det har visat sig 

att produktplacering påverkar svenska konsumenter och att svenskar uppmärksammar 

produktplacering, men inte i vilken utsträckning. Eftersom effekterna är svåra att mäta är det 

därför som företag viktigt att produktplaceringen som görs av företagets varumärke är 

noggrant genomtänkt. Detta då effekterna av produktplaceringen kan anses vara oförutsägbara 

och ett felsteg skulle kunna ge allvarliga konsekvenser för ett företag.    

(5) Uppfattningen hos våra respondenter kring produktplaceringen som gjordes var åt det mer 

positiva och neutrala hållet, snarare än åt det negativa hållet. Detta tror vi kan bero på att 

varumärkena exponerades i olika sammanhang som till största delen uppfattades som positiva 

av respondenten, och därför uppfattade denne produktplaceringen som positiv. Det visade sig 

även att den största delen av våra respondenter uppfattade produktplacering i tv som positivt, 

snarare än att varumärkena marknadsförs på annat sätt. Dock så fanns det även kritik till att 

produktplaceringar som blir för uppenbara kan uppfattas som påträngande, men i det stora 

hela var respondenterna positiva till produktplacering, trots att de samtidigt uppmärksammade 

mycket produktplacering i avsnittet. Vidare tror vi även att den positiva effekten kan ha 

uppstått då produktplaceringen var integrerad i handlingen. Då Solsidan är en humoristisk 

serie, tror vi att det kan ha bidragit till den positiva effekten som uppstod.     

 

6.2 Framtida forskning  

Förslag på framtida forskning är att göra en djupare analys av hur dold produktplacering 

påverkar yngre konsumenter. Detta då det anses vara etiskt fel att marknadsföra produkter och 

varumärken till yngre konsumenter. Vidare förslag till framtida forskning är att göra en 

allmän analys om hur etiken ser ut kring fenomenet produktplacering, samt forska mer kring 

effektiviteten av produktplacering och göra mer omfattande empiriska undersökningar och 

analyser kring detta. 
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Bilaga 1 - Urvalsbestämning 

 

 

 Sex av Sveriges största och 

mest folktäta kommuner ligger 

i Götaland. 

 Götaland utgör därför 48 

% av Sveriges totala 

befolkning. 

 Götaland är därmed 

Sveriges största landsdel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URVALSBESTÄMNING 

År 2011   

Landsdel Folkmängd Andel av tot. befolkning: 

Sverige 9482855 100 % 

Götaland 4543533 48 % 

Svealand 3785534 40 % 

Norrland 1153788 12 % 

   

År 2011   

Placering Kommun Folkmängd 31 december 

(1) Stockholm (864 324) 

(2) Göteborg (520 374) 

(3) Malmö (302 835) 

(4) Uppsala (200 001) 

(5) Linköping (147 334) 

(6) Västerås (138 709) 

(7) Örebro (137 121) 

(9) Norrköping (130 623) 

(8) Helsingborg (130 626) 

(10) Jönköping (128 305) 
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Bilaga 2 - Urvalsstorlek 

  Avsnitt 2: 23/1 2011 
 

  

Ålder Procent av befolkningen  
 

Befolkningen i respektive åldersgrupp 

3-14  år 0,151 * 1218000 

15-24 år 0,161 * 1242000 

25-39 år 0,271 * 1787000 

40-59 år 0,334 * 2443000 

60-… år 0,236 * 2317000 

  
  

  

Ålder  Resultat   (Uträkning)  Tittare 

3-14  år                                   183 918      (183 918 / 2 230 931)  8,24 % 

15-24 år                                   199 962      (199 962 / 2 230 931)  8,96 % 

25-39 år                                   484 277      (484 277 / 2 230 931)  21,71% 

40-59 år                                   815 962      (815 962 / 2 230 931)  36,57% 

60-… år                                   546 812      (564 812 / 2 230 931)  24,51% 

                                2 230 931       100,0% 

 

 

URVALSSTORLEK 

    
  Avsnitt 1: 16/1 2011 

 
  

Ålder Procent av befolkningen  
 

Befolkningen i respektive åldersgrupp 

3-14  år 0,158 * 1218000 

15-24 år 0,179 * 1242000 

25-39 år 0,315 * 1787000 

40-59 år 0,346 * 2443000 

60-… år 0,305 * 2317000 

        

Ålder  Resultat   (Uträkning)  Tittare 

3-14  år                                   192 444      (192 444 / 2 529 630)  7,61 % 

15-24 år                                   222 318      (222 318 / 2 529 630)  8,79 % 

25-39 år                                   562 905      (562 905 / 2 529 630)  22,25% 

40-59 år                                   845 278      (845 278 / 2 529 630)  33,42% 

60-… år                                   706 685      (706 685 / 2 529 630)  27,94% 

                                2 529 630       100,0% 
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  Avsnitt 3: 30/1 2011 
 

  

Ålder Procent av befolkningen  
 

Befolkningen i respektive åldersgrupp 

3-14  år 0,159 * 1218000 

15-24 år 0,168 * 1242000 

25-39 år 0,261 * 1787000 

40-59 år 0,337 * 2443000 

60-… år 0,295 * 2317000 

  
  

  

Ålder  Resultat   (Uträkning)  Tittare 

3-14  år                                   193 662      (193 662 / 2 375 531)  8,15 % 

15-24 år                                   208 656      (208 656 / 2 375 531)  8,78 % 

25-39 år                                   466 407      (466 407 / 2 375 531)  19,63% 

40-59 år                                   823 291      (823 291 / 2 375 531)  34,66% 

60-… år                                   683 515      (683 515 / 2 375 531)  28,77% 

                                2 375 531       100,0% 

 

 

 

  Avsnitt 4:  6/2 2011 
 

  

Ålder Procent av befolkningen  
 

Befolkningen i respektive åldersgrupp 

3-14  år 0,178 * 1218000 

15-24 år 0,155 * 1242000 

25-39 år 0,281 * 1787000 

40-59 år 0,31 * 2443000 

60-… år 0,276 * 2317000 

  
  

  

Ålder  Resultat   (Uträkning)  Tittare 

3-14  år                                   216 804      (216 804 / 2 308 283)  9,39 % 

15-24 år                                   192 510      (192 510 / 2 308 283)  8,34 % 

25-39 år                                   502 147      (502 147 / 2 308 283)  21,75% 

40-59 år                                   757 330      (757 330 / 2 308 283)  32,81% 

60-… år                                   639 492      (639 492 / 2 308 283)  27,70% 

                                2 308 283       100,0% 
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  Avsnitt 5: 13/2 2011 
 

  

Ålder Procent av befolkningen  
 

Befolkningen i respektive åldersgrupp 

3-14  år 0,179 * 1218000 

15-24 år 0,162 * 1242000 

25-39 år 0,287 * 1787000 

40-59 år 0,311 * 2443000 

60-… år 0,29 * 2317000 

  
  

  

Ålder  Resultat   (Uträkning)  Tittare 

3-14  år                                   218 022      (218 022 / 2 363 798)  9,22 % 

15-24 år                                   201 204      (201 204 / 2 363 798)  8,51 % 

25-39 år                                   512 869      (512 869 / 2 363 798)  21,70% 

40-59 år                                   759 773      (759 773 / 2 363 798)  32,14% 

60-… år                                   671 930      (671 930 / 2 363 798)  28,43% 

                                2 363 798       100,0% 

 

 

 

  Avsnitt 6: 20/2 2011 
 

  

Ålder Procent av befolkningen  
 

Befolkningen i respektive åldersgrupp 

3-14  år 0,119 * 1218000 

15-24 år 0,19 * 1242000 

25-39 år 0,282 * 1787000 

40-59 år 0,307 * 2443000 

60-… år 0,265 * 2317000 

  
  

  

Ålder  Resultat   (Uträkning)  Tittare 

3-14  år                                   144 942      (192 444 / 2 529 630)  6,45 % 

15-24 år                                   235 980      (222 318 / 2 529 630)  10,49% 

25-39 år                                   503 934      (562 905 / 2 529 630)  22,41% 

40-59 år                                   750 001      (845 278 / 2 529 630)  33,35% 

60-… år                                   614 005      (706 685 / 2 529 630)  27,30% 

                                2 248 862       100,0% 
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  Avsnitt 7: 27/2 2011 
 

  

Ålder Procent av befolkningen  
 

Befolkningen i respektive åldersgrupp 

3-14  år 0,144 * 1218000 

15-24 år 0,145 * 1242000 

25-39 år 0,291 * 1787000 

40-59 år 0,294 * 2443000 

60-… år 0,255 * 2317000 

  
  

  

Ålder  Resultat   (Uträkning)  Tittare 

3-14  år                                   175 392      (192 444 / 2 529 630)  8,03 % 

15-24 år                                   180 090      (222 318 / 2 529 630)  8,24 % 

25-39 år                                   520 017      (562 905 / 2 529 630)  23,80% 

40-59 år                                   718 242      (845 278 / 2 529 630)  32,88% 

60-… år                                   590 835      (706 685 / 2 529 630)  27,05% 

                                2 184 576       100,0% 

 

 

 

  Avsnitt 8: 6/3 2011 
 

  

Ålder Procent av befolkningen  
 

Befolkningen i respektive åldersgrupp 

3-14  år 0,179 * 1218000 

15-24 år 0,12 * 1242000 

25-39 år 0,241 * 1787000 

40-59 år 0,287 * 2443000 

60-… år 0,227 * 2317000 

  
  

  

Ålder  Resultat   (Uträkning)  Tittare 

3-14  år                                   218 022      (192 444 / 2 529 630)  10,77% 

15-24 år                                   149 040      (222 318 / 2 529 630)  7,36 % 

25-39 år                                   430 667      (562 905 / 2 529 630)  21,27% 

40-59 år                                   701 141      (845 278 / 2 529 630)  34,63% 

60-… år                                   525 959      (706 685 / 2 529 630)  25,98% 

                                2 024 829       100,0% 
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  Avsnitt 9: 13/3 2011 
 

  

Ålder Procent av befolkningen  
 

Befolkningen i respektive åldersgrupp 

3-14  år 0,156 * 1218000 

15-24 år 0,185 * 1242000 

25-39 år 0,283 * 1787000 

40-59 år 0,286 * 2443000 

60-… år 0,235 * 2317000 

  
  

  

Ålder  Resultat   (Uträkning)  Tittare 

3-14  år                                   190 008      (192 444 / 2 529 630)  8,76 % 

15-24 år                                   229 770      (222 318 / 2 529 630)  10,59% 

25-39 år                                   505 721      (562 905 / 2 529 630)  23,32% 

40-59 år                                   698 698      (845 278 / 2 529 630)  32,22% 

60-… år                                   544 495      (706 685 / 2 529 630)  25,11% 

                                2 168 692       100,0% 

 

 

 

  Avsnitt 10: 20/3 2011 
 

  

Ålder Procent av befolkningen  
 

Befolkningen i respektive åldersgrupp 

3-14  år 0,188 * 1218000 

15-24 år 0,16 * 1242000 

25-39 år 0,288 * 1787000 

40-59 år 0,285 * 2443000 

60-… år 0,226 * 2317000 

  
  

  

Ålder  Resultat   (Uträkning)  Tittare 

3-14  år                                   228 984      (192 444 / 2 529 630)  10,59% 

15-24 år                                   198 720      (222 318 / 2 529 630)  9,19% 

25-39 år                                   514 656      (562 905 / 2 529 630)  23,80% 

40-59 år                                   696 255      (845 278 / 2 529 630)  32,20% 

60-… år                                   523 642      (706 685 / 2 529 630)  24,22% 

                                2 162 257       100,0% 
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Åldersgrupp Totalt tittarantal i procent   Utgör % av totala befolkningen 

3-14  år 87,21% / 9 % 

15-24 år 89,27% / 9 % 

25-39 år 221,65% / 22 % 

40-59 år 334,87% / 33 % 

60-… år 267,00% / 27 % 

      100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åldersgrupp Antal personer per målgrupp 

3-14  år                                                     35     

15-24 år                                                     35     

25-39 år                                                     84     

40-59 år                                                   126     

60-… år                                                   104     

 
384 

 

 

Åldersgrupp Antal personer Götaland (48 %) 

3-14  år 35 17 

15-24 år 35 17 

25-39 år 84 40 

40-59 år 126 60 

60-… år 104 50 

 

 

 

Åldersgrupp Urvalsstorlek   Procent av totala befolkningen 

3-14  år 384 /                                                     0,09     

15-24 år 384 /                                                     0,09     

25-39 år 384 /                                                     0,22     

40-59 år 384 /                                                     0,33     

60-… år 384 /                                                     0,27     
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Bilaga 3 - Enkäten 

  

Tack för att du deltar 

i denna soliga 

undersökning, för 

lysande forskning! 
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 1 2 3 4 5 

Instämmer helt Instämmer inte alls 

 1 2 3 4 5 

Instämmer helt Instämmer inte alls 

Solsidan 

Denna enkät tar cirka 15 minuter att svara på. 

 Ålder:_______ Man:___ Kvinna:___  

1. Jag har sett TV-serien Solsidan tidigare. 

 JA 

 NEJ 

 

2. Jag har valt att medvetet undvika produkter/varumärken för att de varit 

produktplacerade. 

 

 

 

 

Kommentar:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Jag upplever att produktplaceringen har en positiv effekt snarare än negativ i detta 

avsnitt jag precis såg. 

 

 

 

 

Kommentar:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Jag upplever att det var mycket produktplacering i avsnittet jag precis såg. 

 

 

 

Kommentar:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 1 2 3 4 5 

Instämmer helt Instämmer inte alls 
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 1 2 3 4 5 

Instämmer helt Instämmer inte alls 

 1 2 3 4 5 

Instämmer helt Instämmer inte alls 

 1 2 3 4 5 

Instämmer helt Instämmer inte alls 

5. Min attityd gentemot ett varumärke i avsnittet har förändrats negativt och inte positivt. 

 

 

 

 

Kommentar:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Jag föredrar att varumärken produktplaceras i TV snarare än att varumärken 

marknadsförs på annat sätt. 

 

 

 

 

Kommentar:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Jag uppfattar produktplaceringen för varumärkena i avsnittet som positivt och inte 

negativt. 

 

 

 

Kommentar:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Det väcktes ett intresse hos mig för ett eller flera varumärken som produktplacerats i 

det avsnitt jag precis såg. 

 

 

 

 

Kommentar:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

Instämmer helt Instämmer inte alls 
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9. Jag upplever att mina inköpsvanor kan ha förändrats efter att sett detta avsnitt. 

 

 

 

Kommentar:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Jag var medveten om att fenomenet produktplacering fanns innan deltagandet i denna 

studie. 

 

 

 

 

Kommentar:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 2 3 4 5 

Instämmer helt Instämmer inte alls 

 1 2 3 4 5 

Instämmer helt Instämmer inte alls 
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11. Av de följande varumärkena nedan, ringa in de varumärken du uppmärksammade i 

avsnittet du precis såg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annat varumärke jag lade märke till i avsnittet: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

       Tack för medverkan!  
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Bilaga 4 – Data per åldersgrupp          

          

 
Åldersgrupp 3-14 

      

          1 Jag har sett TV-serien Solsidan tidigare. 
    

   
JA: 16 NEJ: 1 17 

  

          2 Jag har valt att medvetet undvika produkter/varumärken för att de  

 
varit produktplacerade. 

     

          
 

Instämmer helt 1 2 3 4 5 Instämmer inte alls 

   
  2 3 1 11 17 

 

          3 Jag upplever att produktplaceringen har en positiv effekt snarare än 

 
 negativ i detta avsnitt jag precis såg 

    

          
 

Instämmer helt 1 2 3 4 5 Instämmer inte alls 

   
3 4 4 6   17 

 

          4 Jag upplever att det var mycket produktplacering i avsnittet jag precis  

 
såg. 

        

          

 
Instämmer helt 1 2 3 4 5 Instämmer inte alls 

   
5 7 3 1 1 17 

 

          5 Min attityd gentemot ett varumärke i avsnittet har förändrat negativt  

 

och inte positivt. 
      

          

 
Instämmer helt 1 2 3 4 5 Instämmer inte alls 

   
    6 3 8 17 

 

          6 Jag föredrar att varumärken produktplaceras i TV snarare än att 
 

 

 varumärken marknadsförs på annat sätt 
   

          

 
Instämmer helt 1 2 3 4 5 Instämmer inte alls 

   
1 2 9 3 2 17 
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7 Jag uppfattar produktplaceringen för varumärkena i avsnittet som 

 

 positivt och inte negativt 
     

          

 
Instämmer helt 1 2 3 4 5 Instämmer inte alls 

   
2 5 5 5   17 

 

          8 Det väcktes ett intresse hos mig för ett eller flera varumärken som  

 

produktplacerats i det avsnitt jag precis såg 
   

          

 
Instämmer helt 1 2 3 4 5 Instämmer inte alls 

   
  2 4 3 8 17 

 

          9 Jag upplever att mina inköpsvanor kan ha förändrats efter att sett  

 

detta 
avsnitt 

       

          

 
Instämmer helt 1 2 3 4 5 Instämmer inte alls 

   
    3 2 12 17 

 

          10 Jag var medveten om att fenomenet produktplacering fanns innan  

 
deltagandet i denna studie 

     

          

 
Instämmer helt 1 2 3 4 5 Instämmer inte alls 

   
8 2 5   2 17 
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Uppmärksammade varumärken 

   
   

IKEA 
 

17 
    

   

Hemtex 9 
    

   

Flugger Färg 0 
    

   

New Era 0 
    

   

Bauhaus 0 
    

   

SVT 
 

5 
    

   

Toyota 
 

7 
    

   

Lexus 
 

6 
    

   

Jysk 
 

17 
    

   

Ferarri 
 

6 
    

   

Addidas 2 
    

   

S.A.T.S 
 

3 
    

   

Newport 4 
    

   

Kavli 
 

0 
    

   

Samsung 0 
    

   

Arla 
 

4 
    

   

Apple   13 
    

     
93 
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Åldersgrupp 15-24 

      

          1 Jag har sett TV-serien Solsidan tidigare. 
    

   
JA: 14 NEJ: 3 17 

  

          2 Jag har valt att medvetet undvika produkter/varumärken för  
 

 
att de varit produktplacerade. 

     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
  1 8 2 6 17 

 

          3 Jag upplever att produktplaceringen har en positiv effekt snarare än  

 
negativ i detta avsnitt jag precis såg 

    

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
2 3 7 5   17 

 

          4 Jag upplever att det var mycket produktplacering i avsnittet jag  
 

 
precis såg. 

       

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
6 2 3 4 2 17 

 

          5 Min attityd gentemot ett varumärke i avsnittet har förändrat  
 

 

negativt och inte positivt. 
     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
  3 2 1 11 17 

 

          6 Jag föredrar att varumärken produktplaceras i TV snarare än att  
 

 

varumärken marknadsförs på annat sätt 
   

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
1 3 12   1 17 
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7 Jag uppfattar produktplaceringen för varumärkena i avsnittet som  

 

positivt och inte negativt 
     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
6 5 3 3   17 

 

          

          8 Det väcktes ett intresse hos mig för ett eller flera varumärken som 

 

 produktplacerats i det avsnitt jag precis såg 
   

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
2 4 1 4 6 17 

 

          9 Jag upplever att mina inköpsvanor kan ha förändrats efter att sett  

 

detta 
avsnitt 

       

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
  4 1 3 9 17 

 

          10 Jag var medveten om att fenomenet produktplacering fanns innan 

 
 deltagandet i denna studie 

     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
12 2   2 1 17 
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Uppmärksammade varumärken 
   

   

IKEA 
 

16 
    

   

Hemtex 12 
    

   

Flugger Färg 0 
    

   

New Era 0 
    

   

Bauhaus 0 
    

   

SVT 
 

4 
    

   

Toyota 
 

10 
    

   

Lexus 
 

7 
    

   

Jysk 
 

16 
    

   

Ferarri 
 

6 
    

   

Addidas 5 
    

   

S.A.T.S 
 

6 
    

   

Newport 5 
    

   

Kavli 
 

0 
    

   

Samsung 3 
    

   

Arla 
 

6 
    

   

Apple   13 
    

     

109 
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Åldersgrupp 25-39 

      

          1 Jag har sett TV-serien Solsidan tidigare. 
    

   
JA: 27 NEJ: 3 30 

  

          2 Jag har valt att medvetet undvika produkter/varumärken för 
 

 
 att de varit produktplacerade. 

     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
3 2 3 6 16 30 

 

          3 Jag upplever att produktplaceringen har en positiv effekt snarare än  

 
negativ i detta avsnitt jag precis såg 

    

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
4 13 9 3 1 30 

 

          4 Jag upplever att det var mycket produktplacering i avsnittet jag  
 

 
precis såg. 

       

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
9 12 5 3 1 30 

 

          5 Min attityd gentemot ett varumärke i avsnittet har förändrat  
 

 

negativt och inte positivt. 
     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
  4 9 9 8 30 

 

          6 Jag föredrar att varumärken produktplaceras i TV snarare än att  
 

 

varumärken marknadsförs på annat sätt 
   

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
6 10 6 3 5 30 
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7 Jag uppfattar produktplaceringen för varumärkena i avsnittet som 

 

 positivt och inte negativt 
     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
2 14 7 6 1 30 

 

          

          8 Det väcktes ett intresse hos mig för ett eller flera varumärken som  

 

produktplacerats i det avsnitt jag precis såg 
   

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
2 3 7 7 11 30 

 

          9 Jag upplever att mina inköpsvanor kan ha förändrats efter att sett  

 

detta 
avsnitt 

       

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
1   3 5 21 30 

 

          10 Jag var medveten om att fenomenet produktplacering fanns innan  

 
deltagandet i denna studie 

     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
21 8 1     30 
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Uppmärksammade varumärken 
   

   

IKEA 
 

30 
    

   

Hemtex 19 
    

   

Flugger Färg 1 
    

   

New Era 0 
    

   

Bauhaus 3 
    

   

SVT 
 

0 
    

   

Toyota 
 

15 
    

   

Lexus 
 

13 
    

   

Jysk 
 

30 
    

   

Ferarri 
 

4 
    

   

Addidas 1 
    

   

S.A.T.S 
 

2 
    

   

Newport 3 
    

   

Kavli 
 

3 
    

   

Samsung 2 
    

   

Arla 
 

4 
    

   

Apple   21 
    

     

151 
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Åldersgrupp 40 - 59 

      

          1 Jag har sett TV-serien Solsidan tidigare. 
    

   
JA: 43 NEJ: 7 50 

  

          2 Jag har valt att medvetet undvika produkter/varumärken för  
 

 
att de varit produktplacerade. 

     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
2 3 13 13 19 50 

 

          3 Jag upplever att produktplaceringen har en positiv effekt snarare än  

 
negativ i detta avsnitt jag precis såg 

    

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
2 12 21 12 3 50 

 

          4 Jag upplever att det var mycket produktplacering i avsnittet jag  
 

 
precis såg. 

       

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
6 14 20 5 5 50 

 

          5 Min attityd gentemot ett varumärke i avsnittet har förändrat  
 

 

negativt och inte positivt. 
     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
  3 14 12 21 50 

 

          6 Jag föredrar att varumärken produktplaceras i TV snarare än att  
 

 

varumärken marknadsförs på annat sätt 
   

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
1 8 31 4 6 50 
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7 Jag uppfattar produktplaceringen för varumärkena i avsnittet som  

 

positivt och inte negativt 
     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
2 26 15 4 3 50 

 

          8 Det väcktes ett intresse hos mig för ett eller flera varumärken som  

 

produktplacerats i det avsnitt jag precis såg 
   

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
2   6 14 28 50 

 

          9 Jag upplever att mina inköpsvanor kan ha förändrats efter att sett  

 

detta 
avsnitt 

       

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
1 1 1 12 35 50 

 

          10 Jag var medveten om att fenomenet produktplacering fanns innan  

 
deltagandet i denna studie 

     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
35 8 6 1   50 
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Uppmärksammade varumärken 
   

   

IKEA 
 

50 
    

   

Hemtex 18 
    

   

Flugger Färg 1 
    

   

New Era 1 
    

   

Bauhaus 6 
    

   

SVT 
 

0 
    

   

Toyota 
 

33 
    

   

Lexus 
 

21 
    

   

Jysk 
 

50 
    

   

Ferarri 
 

6 
    

   

Addidas 11 
    

   

S.A.T.S 
 

9 
    

   

Newport 4 
    

   

Kavli 
 

3 
    

   

Samsung 1 
    

   

Arla 
 

2 
    

   

Apple   24 
    

     

240 
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Åldersgrupp 60 - … 

      

          1 Jag har sett TV-serien Solsidan tidigare. 
    

   
JA: 14 NEJ: 25 39 

  

          2 Jag har valt att medvetet undvika produkter/varumärken för  
 

 
att de varit produktplacerade. 

     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
  5 8 5 16 34 

 

          3 Jag upplever att produktplaceringen har en positiv effekt snarare än 

 
 negativ i detta avsnitt jag precis såg 

    

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
3 10 14 3 4 34 

 

          4 Jag upplever att det var mycket produktplacering i avsnittet jag  
 

 
precis såg. 

       

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
9 9 6 4 7 35 

 

          5 Min attityd gentemot ett varumärke i avsnittet har förändrat  
 

 

negativt och inte positivt. 
     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
1 1 10 7 12 31 

 

          6 Jag föredrar att varumärken produktplaceras i TV snarare än att  
 

 

varumärken marknadsförs på annat sätt 
   

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
2 3 6 6 15 32 
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7 Jag uppfattar produktplaceringen för varumärkena i avsnittet som  

 

positivt och inte negativt 
     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
3 7 10 4 6 30 

 

          8 Det väcktes ett intresse hos mig för ett eller flera varumärken som  

 

produktplacerats i det avsnitt jag precis såg 
   

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
1 3 4 6 17 31 

 

          9 Jag upplever att mina inköpsvanor kan ha förändrats efter att sett 

 

 detta 
avsnitt 

       

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
1   2 5 21 29 

 

          10 Jag var medveten om att fenomenet produktplacering fanns innan 

 
 deltagandet i denna studie 

     

          

 

Instämmer 
helt 1 2 3 4 5 

Instämmer inte 
alls 

   
9 5 5 2 6 27 
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Uppmärksammade varumärken 
   

   

IKEA 
 

30 
    

   

Hemtex 0 
    

   

Flugger Färg 0 
    

   

New Era 1 
    

   

Bauhaus 0 
    

   

SVT 
 

4 
    

   

Toyota 
 

14 
    

   

Lexus 
 

6 
    

   

Jysk 
 

31 
    

   

Ferarri 
 

0 
    

   

Addidas 5 
    

   

S.A.T.S 
 

3 
    

   

Newport 0 
    

   

Kavli 
 

1 
    

   

Samsung 1 
    

   

Arla 
 

4 
    

   

Apple   2 
    

     

102 
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Bilaga 5 – Kommentarer från respondenterna 

Fråga 2 

Jag har valt att medvetet undvika produkter/varumärken för att de varit produktplacerade: 

1. Jag bryr mig inte, köper det jag vill ha och det jag tycker är snyggt (25 år) 

2. Tycker jag inte (19år) 

3. Inget som spelar roll för mig (21 år) 

4. De som varit ”dåligt” placerade, dvs. på ett störigt vis (20år) 

5. Siba (25år) 

6. Stör mig på många reklamer som är könskvoterade, sänker radion, går ifrån TV:n, 

handlar inte där mer om jag kan undvika det (53år) 

7. Har inte tänkt på det (51år) 

8. Jag har inte tänkt på det (14år) 

9. Jag bryr mig inte om vilka produkter som är produktplacerade (14år) 

10. Jag har inte märkt av det alls (14 år) 

11. Bryr mig inte så mycket (14år) 

12. Man kan se på det mesta när de gör reklam för produkter etc. (14år) 

13. Det har jag inte tänkt på (63 år) 

 

Fråga 3 

Jag upplever att produktplaceringen har en positiv effekt snarare än negativ i detta avsnitt jag 

precis såg: 

1. Mer negativ pga. prisnedsättning & smutsig soffa (25år) 

2. De vill ju få Ikea att vara negativt men ändå att man åker tillbaka (25år) 

3. Ex: Jysk kan förknippas negativt för det var en negativ aura när de köpte grejerna där 

(19år) 

4. Vissa nämnda företag framstår som med sämre kvalitet på det vis situationerna sker 

(38år) 

5. Hemtex och Ikea t.ex., inte så positivt för dem (55år) 

6. Humor och lite allmänt omdöme om Ikea och Jysk t.ex. (53år) 

7. Ej ”överdriven” reklam/produktplacering utan rimlig nivå (46år) 

8. Det kan vara bra med produktplacering (14år) 

9. De visar hur ”billigt” det är på Jysk (14år) 

10. Tycker att den har både positiv och negativ inverkan (14år) 

11. Det är bra för företagen och för bolaget (14år) 

12. Det både stämmer och inte stämmer (63 år) 

13. För min del spelar det ingen medveten roll (59 år) 
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Fråga 4 

Jag upplever att det var mycket produktplacering i avsnittet jag precis såg: 

1. Överallt från Ikea, Jysk, till bilarna.. (20 år) 

2. Jysk, Ikea (25år) 

3. Nu i efterhand så märker man hur mycket produktplacering det är (19år) 

4. Lite för mycket (21år) 

5. Märkte knappt av det alls/är ovan att tänka på det (21år) 

6. Det var ju Ikea och Jysk som nämndes ofta (51år) 

7. Lagom mycket (46år) 

8. Det var rätt mycket (14år) 

9. De framtonar bilmärkena och Apple produkter framförallt (14år) 

10. Jo det fanns rätt så mycket men man märker det knappt (14år) 

11. Bilar, Ikea, Jysk (14år) 

12. Egentligen så bryr jag mig inte så mycket om produktplacering, men det var ändå lite 

fånigt att de hade så mycket av det (14år) 

13. Jag tänker inte på sånt när jag ser på TV (63 år) 

 

Fråga 5 

Min attityd gentemot ett varumärke i avsnittet har förändrats negativt och inte positivt: 

1. Jysk steg inte i mina ögon (25år) 

2. Större chans att man skulle handla på Jysk än på Rusta t.ex. tror jag (21år) 

3. Inget som påverkade mig (38år) 

4. Oförändrat (25år) 

5. Ingen förändring (55år) 

6. Har inte påverkats alls (53år) 

7. Jysk står för sämre kvalitet vilket stärktes (51år) 

8. Ingen påverkan (46år) 

9. Inget förstörs (14år) 

10. Jag tycker varken bättre eller sämre om något varumärke efter detta (14år) 

11. Jag känner ingen skillnad (14år) 

12. Tittar inte så mycket efter sådant (14år) 

13. Inget har förändrats (14år) 

14. Har inte förändrats alls (14år) 

15. Hade jag fått veta vad det gällde innan hade man sett på avsnittet med andra ögon (63 

år) 
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Fråga 6 

Jag föredrar att varumärken produktplaceras i TV snarare än att varumärken marknadsförs på 

annat sätt: 

1. Gillar båda alternativ (20år) 

2. Inför mer produktplaceringar (25år) 

3. Spelar ingen roll (25år) 

4. Väljer att se på TV för program/filmerna och inte reklamen (25år) 

5. Beror på vilket sätt (37år) 

6. Hellre smygreklam än avbrott i film eller serie om det måste finnas. Helst hade jag 

varit utan all reklam (53år) 

7. Smygreklam påverkar mig mer än vad jag är medveten om (51år) 

8. Var marknadsföring sker dvs. TV, tidningar, radio etc. spelar ej någon roll (46år) 

9. Jag tycker att varumärken kan få marknadsföras i stort sett hur som helst (14år) 

10. Båda fungerar (14år) 

11. Man kan tvingas att se det för att det är med i serien/filmen (14år) 

12. Det är bara jobbigt när det finns på serier och film (14år) 

13. Jag lägger inte ner någon energi på det (91år) 

14. Det är bättre med små reklamer mellan serierna (63 år) 

15. Tittar inte mycket på TV (59 år) 

 

Fråga 7  

Jag uppfattar produktplaceringen för varumärkena i avsnittet som positivt och inte negativt: 

1. Tycker det var för mycket produktplacering i detta avsnitt (21år) 

2. Ikea negativt och Jysk positivt (37år) 

3. Ger igenkänning i vardagen, positivt för serien men kanske inte för produkten?! (55år) 

4. Bara humor (53år) 

5. Lite väl tramsigt hur mycket de pratar om Jysk (14år) 

6. Det beror på (14år) 

7. Jag såg inget negativt i detta avsnitt (63 år) 
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Fråga 8 

Det väcktes ett intresse hos mig för ett eller flera varumärken som produktplacerats i det 

avsnitt jag precis såg: 

1. Jag tänker direkt ”Det var längesedan man var på Ikea” (18år) 

2. Dock finns ju sedan tidigare kännedom om vissa av produkterna (46år) 

3. Jag påverkas inte alls, jag handlar där jag vill (71år) 

4. Jag bryr mig inte (14år) 

5. Jag har inga tankar om detta (63 år) 

 

Fråga 9 

Jag upplever att mina inköpsvanor kan ha förändrats efter att ha sett detta avsnitt: 

1. Ej påverkad (38år) 

2. Tror verkligen inte att jag påverkas (51år) 

3. Oförändrat. Inköp sker när behov föreligger (46år) 

4. Absolut inte, jag bryr mig inte om vilka saker de har (14år) 

5. Nej jag handlar bara det jag behöver oavsett TV avsnitt eller andra reklamgrejer (63 

år) 

6. Nej, naturligtvis inte (59 år) 

 

Fråga 10 

Jag var medveten om att fenomenet produktplacering fanns innan deltagandet i denna studie: 

1. Man vet om att det förekommer ”smygreklam” (21år)  

2. Absolut (38år) 

3. Jobbar i reklambranschen (37år) 

4. Fast inte så ofta, om så subtilt (51år) 

5. Någorlunda medveten, men vet lite mer nu (46år) 

6. Jag har sett Solsidan sen innan och i den förra säsongen så framtonas Volvo och Apple 

(14år) 

7. Ingen aning (63 år) 
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