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Sammanfattning 

 

Titel:  Produktplacering - Varumärkens väg till Tv-tittarna  

Författare: Johanna Abrahamsson, Camilla Nilsson, Linnea Wall  

Handledare:  Pia Lindell  

Institution: Handelshögskolan, Örebro universitet  

Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp 

Bakgrund:  Produktplacering är ett fenomen som har dykt upp mer och 

 mer i svenska Tv-serier. Det är en typ av marknadsföring  där man 

 medvetet placerar ut produkter och varumärken för att skapa 

 ett begär och en önskan hos betraktaren efter dessa produkter. 

 Produktplacering är en form av "dold" reklam och skiljer sig 

 från traditionell reklam i det avseende att den är indirekt och har inte 

 för avsikt att förse tittaren med saklig information om specifika 

 produkter. Man vill att publiken ska uppmärksamma produkter, men 

 de ska ej kännas uppenbart utplacerade.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur väl produktplacering 

 i Tv-serier uppmärksammas av betraktarna. Genom studien vill vi 

 skapa en förståelse för hur väl produktplacering uppmärksammas och 

 hur detta skiljer sig från respondent till respondent beroende på dennes 

 bakomliggande faktorer.   

Metod: Vår studie är av kvantitativ karaktär med inslag av kvalitativa 

 delar och den har en deduktiv ansats. Undersökningen genomfördes 

 genom att ett antal respondenter fick se ett avsnitt ur den svenska 

 Tv-serien Solsidan och efteråt svara på en enkät med tillhörande 

 frågor. 

Slutsats:  Vår undersökning har visat att den faktor som har starkast 

 påverkan på vad man uppmärksammar vid produktplacering är 

 produktplacerings utformning. Varumärken som exponeras 

 kraftigt, skriks ut eller centreras i bild uppmärksammas i mycket 

 större grad av åskådaren. Våra resultat har även visat att tidigare 

 erfarenheter av avsnittet som användes har positiv påverkan på hur 

 väl man uppmärksammar detaljer vid produktplacering.  



 

 
 

 Förord  
 

Vi vill inleda vår kandidatuppsats med att tacka våra respondenter för er medverkan i vår 

studie. Tack för att ni har ställt upp och hjälpt oss med vår undersökning, utan er hjälp hade 

vår studie inte varit möjlig att genomföra.  

Ett tack riktas till vår handledare Pia Lindell som stöttat oss i arbete med vår uppsats.  

Vi vill även passa på att tacka våra oppositionsdeltagare för konstruktiv kritik och feedback 

som hjälpt oss att förbättra vårt arbete. 

Till sist skulle vi vilja tacka alla övriga personer som gett oss stöd och hjälp under resans 

gång. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vårt undersökningsområde 

och sedan vår problemdiskussion som leder oss fram till våra forskningsfrågor. Kapitlet 

kommer att avslutas med syfte, avgränsning och bidrag.    

 

1.1 Bakgrund 
Reklam finns överallt i samhället och i alla dess former och den gör sig ständigt påmind i vår 

vardag. Vart vi än befinner oss i dagens moderna samhälle blir vi överösta med olika intryck 

från reklam på affischer, Tv och radio. Alla dessa olika intryck från reklam påverkar oss och 

bidrar till att forma våra drömmar och mål.  

Ända sedan handelns uppkomst har reklam förekommit i någon form. De klassiska typerna av 

reklam är annonser i tidningar, radio och Tv och det är troligen det första som majoriteten 

tänker på när de hör ordet reklam. Dessa former av reklam är lätta för mottagaren att urskilja 

som ren reklam och det krävs ingen vidare eftertanke om vad som egentligen marknadsförs. 

Det kan för vissa personer upplevas som något negativt och man kan inta en negativ ställning 

till reklamkampanjen på grund av att man kan få känslan av att någon vill ”lura” på mig 

något. Det finns dock former av reklam då man som mottagare inte är fullt medveten om att 

det just är reklam som man utsätts för. Produktplacering är ett tydligt exempel på ”dold” 

reklam. Produktplacering skiljer sig från traditionell reklam i det avseende att den oftast är 

indirekt och har inte som avsikt att förse tittarna med saklig information om produkten 

(Russell, 1998). Vid produktplacering finns produkterna som ska marknadsföras inplanterade 

i de ”rätta” scenerna i programmet i syfte att framhäva och bygga upp en förväntan om vad 

produkten kan ge den som konsumerar den. 

Produktplacering är en typ av marknadsföring där man medvetet placerar ut produkter och 

varumärken, i första hand i film och Tv-serier, för att skapa ett begär och en önskan hos 

betraktaren efter dessa produkter (Hoffman, 2008). En optimalt genomförd produktplacering 

sker då produkten placeras ut i en miljö där den känns självklar och smälter in i omgivningen 

(Crain Communications, 2005). Man vill att publiken ska uppmärksamma produkten, men 

den ska ej kännas uppenbart utplacerad. Den ska kännas som en naturlig del av storyn (Crain 

Communications, 2005). Företagen vill bygga upp sitt varumärke genom att exponera sina 

produkter hos en karaktär som man anser stå för den livsstil som man vill att produkterna eller 

varumärket ska förknippas med. En klassisk karaktär som ofta nämns i samband med 

produktplacering är actionhjälten James Bond (Burt, 2002). De riktiga Bondfansen förväntar 

sig att han ska ha de senaste bilarna, klockorna, datorerna och kläderna, vilket gör att företag 

trängs för att få visa upp sitt varumärke i närheten av honom. Företaget hoppas då på att 

tittarna ska uppleva just deras varumärke som lite bättre och coolare i jämförelse med 

konkurrenternas och därför välja deras produkter (MaryLou Costa, 2010). 
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Produktplacering, som är ett sätt att marknadsföra sina produkter på, är något som blir allt 

vanligare i både svenska och utländska tv och filmproduktioner (Brandnews, 2008). Ett 

omdiskuterat exempel är svenska Tv-serien Solsidan där produktplacering har blivit en del av 

seriens koncept och framgång. Både TV4 och produktionsbolaget Jarowskij drar in stora 

summor pengar på att låta företag exponera sina produkter i serien (Brännström, 2011).  

Filmskapare är i stort behov av att få in kapital för att kunna finansiera sina produktioner. I 

slaget om kundernas uppmärksamhet har produktplacering nu blivit ett effektivt vapen 

(Kvarntorp, 2011).   Filmskapare är nu till och med beredda att skriva om sina manus för att 

få in ”rätt produkt på rätt plats” och på så vis attrahera så många sponsorer som möjligt (Fahl, 

2011 och Homer, 2009). Anpassningen som görs för sponsorerna kan leda till att tittare anser 

att produktplaceringen tar för stor plats och att ett från början bättre manus får ger vika för att 

produkterna ska få sin plats. En filmskapare som vill visa på hur stor roll produktplacering 

spelar för produktionerna i filmbranschen är Morgan Spurlock. Han har i sin film ”The 

Greatest Movie Ever Sold” tagit detta till en helt ny nivå. Genom att endast finansiera sin film 

med intäkter från olika företag, som vill visa upp sina varumärken i filmen, vill han undersöka 

hur produktplacering påverkar film och underhållningsindustrin. (Dn, 2011) Ska detta ses som 

ett bevis på att produktplacering är ett fenomen som vi blir mer och mer beroende av och som 

är här för att stanna?  

Det finns även exempel där produktplacering inte alls fått en positiv påverkan på företagets 

varumärke vilket var avsikten från början (Redondo, 2012). Karaktären som visar upp 

produkten visade sig inte alls representera det företaget ville förknippas med. Något som från 

en början såg ut som en bra produktplacering kan få en helt annan effekt och karaktären samt 

miljön kan uppfattas helt annorlunda av publiken än vad företaget först trodde att den skulle 

göra. Det hela leder till minskad konsumtion av produkten. För att återkoppla till serien 

Solsidan så är Skoda och karaktären Ove Sundberg ett exempel på den negativa effekt som 

nämndes tidigare. Skoda valde först att produktplacera i serien men har nu valt att dra tillbaka 

sitt samarbete. Detta på grund av att karaktären Ove framställs som en snål, irriterande och 

jobbig person som ingen vill vara vän med. (Fröberg, 2012) Detta är självklart inte den typ av 

karaktär som något företag vill förknippas med och därför stoppades produktplaceringen.  

Vi har uppmärksammat att produktplacering är något som har dykt upp mer och mer i svenska 

Tv-serier och filmer. Detta fenomen är något som vi länge har sett i de importerade Tv-

produktionerna. I och med produktplaceringens ökade användning i Sverige har det uppstått 

heta debatter kring ämnet och det har blivit ett omdiskuterat samtalsämne i media. Efter att ha 

följt debatten om produktplacering har vi insett att meningarna om produktplaceringens 

existens går isär. Vissa anser att allt för tydlig produktplacering både stör och förstör 

filmproduktionen (Russell, 2002) och intar kanske en negativ inställning till produkten medan 

andra ser produktplacering som något positivt som förstärker både handling och karaktärer.  

Tidigare forskning som vi har studerat har i första hand fokuserat på hur individer generellt 

uppmärksammar produktplacering. Detta väckte ett intresse för att undersöka hur mycket 

yngre uppmärksammar vid produktplacering.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jarowskij
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1.2 Problemdiskussion  
Produktplacering har blivit en allt mer förekommande marknadsföringsform i både utländska 

och inhemska TV och filmproduktioner (Brandnews, 2008). Det satsas miljonbelopp på 

produktplacering utav företag för att få visa upp sin/sina produkter i Tv-rutan för åskådarna. 

Att få exponera sitt varumärke i Tv-serier kan anses vara mer värt än traditionell reklamtid 

idag (Assarsson, 2012). Företag kan få betala upp till 800 000 kronor per minut för att få sitt 

varumärke exponerat i en Tv-serie under bästa sändningstid på kanalen TV4 (Assarsson, 

2012). Företag som satsar stora summor pengar för att exponera sitt varumärke i Tv-serier vill 

garantera att deras satsade pengar kommer att generera en vinst för dem genom att 

produktplaceringen av just deras produkt eller varumärke blir lyckad. För att en 

produktplacering ska vara lyckad måste marknadsförarna på något sätt få tittarna att 

uppmärksamma produkten eller varumärket som exponeras. Vad och hur mycket 

konsumenterna uppmärksammar är ett omdiskuterat ämne (Balasubramanian, Karrh & 

Patwardhan, 2006). Men hur mycket av all den produktplacering som finns i film och Tv-

serier uppmärksammas egentligen av tittarna? Är det endast de extrema och överdriva fallen 

som vi som tittare lägger märke till eller vad är det som påverkar vad vi ser, eller inte ser? 

Tidigare forskning inom konsumenters uppfattningsförmåga är relativt sällsynt (Reijmersdal, 

Neijens & Smit, 2009). Det är därför intressant att undersöka hur mycket av 

produktplaceringen som egentligen uppmärksammas av tittarna då de tittar på en Tv-serie och 

inte är fullt medvetna om att det är reklam som de utsätts för. 

Då man som marknadsförare ska utforma produktplaceringen inom till exempel en Tv-serie 

krävs det att han/hon tar hänsyn till att olika individer uppmärksammar olika saker. Vad en 

individ uppmärksammar och lägger märke till påverkas av en rad olika faktorer (Lundh, 

Montgomery & Waern, 1992, s.35). Faktorer som kön, sysselsättning, intresse och tidigare 

erfarenhet är exempel på faktorer som kan ligga till grund för vilken information vi kommer 

att lägga märke till. Dessa faktorer klassificeras som inre faktorer. De inre faktorerna är 

faktorer som påverkar individen inifrån och varierar från individ till individ. Dessa faktorer 

påverkar oss samt bidrar till att forma oss som individer.  

Ett exempel på intressets betydelse som en inre faktor är om du är på jakt efter en specifik 

produkt, exempelvis en ny mobiltelefon, då är du mer mottaglig och öppen för information 

som rör denna typ av produkt (Mårtenson, 2009, s. 178 och Treffner, 2011, s.14). Därför 

kommer du säkert med största sannolikhet att uppmärksamma och registrera reklam som rör 

mobiltelefoner mer än reklam för till exempel heminredning. När du sedan har gjort ditt inköp 

kommer du antagligen att rikta om ditt fokus och uppmärksamma andra saker som är mer 

aktuella för dig för stunden. Vad man finner intressant och vad man uppmärksammar är i 

ständig rörelse.  

Det finns även yttre faktorer som har en bricka med i spelet och påverkar vilken information 

vi kommer att uppmärksamma. Dessa faktorer varierar ej från individ till individ utan ser 

likadana ut för alla individer. De yttre faktorerna kommer från vår omvärld. En yttre faktor 

som påverkar vad vi uppmärksammar är hur produktplaceringen är utformad. Till exempel om 

produkten som ska marknadsföras placeras in i ett överraskningsmoment i en Tv-serie, kan 
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det leda till att man lättare uppmärksammar och lägger märke till produkten än om den hade 

smält in i sammanhanget och på så sätt kanske gått obemärkt förbi (Mårtenson, 2009, s. 178 

och Bank Marketing, 1992). Hur produktplaceringen är utformad påverkar vad och hur 

mycket vi tar in då olika sinnen registrerar olika mycket information (Gupta & Lord, 1998). 

Detta är något man bör ha i åtanke som marknadsförare när man vill nå ut till en så stor publik 

som möjligt med sitt budskap.  

Då både personligheten hos den som ska ta emot budskapet samt utformningen av 

produktplaceringen spelar stor roll i vad som uppmärksammas måste marknadsförare ta 

hänsyn till både inre och yttre faktorer. Man kan ställa sig frågan om det skulle kunna vara 

enbart några få faktorer som huvudsakligen påverkar vad tittarna uppmärksammar? Bygger 

mängden informationsinflöde och vilken typ av information som tas in på våra individuella 

intressen, hur stor erfarenhet vi har av serien eller filmen innan, vår sysselsättning eller hur 

produktplaceringen är utformad? Eller bidrar alla dessa faktorer i en kombination till vad och 

hur mycket informations som tas in? Det är dessa funderingar som vi fortsättningsvis kommer 

att bygga vår studie på.   

 

1.3 Problemformulering  
Vår problemdiskussion har lett oss fram till följande frågeställningar: 

 Hur mycket uppmärksammas produktplacering i Tv-serier av åskådaren? 

 

o Hur påverkar bakomliggande faktorer hos individen vad denne 

uppmärksammar vid produktplacering?  

 

o Hur påverkar exponeringen av varumärket och produktplaceringens 

utformning i serien vad man uppmärksammar? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur väl produktplacering i Tv-serier uppmärksammas 

av betraktarna. Genom studien vill vi skapa en förståelse för hur väl produktplacering 

uppmärksammas och hur detta skiljer sig från respondent till respondent beroende på dennes 

bakomliggande faktorer.   

1.5 Avgränsning 
Vi kommer att avgränsa oss till att endast undersöka hur produktplacering uppmärksammas i 

Tv-serier och har helt avgränsat oss till den svenska serien Solsidan och utelämnat film och 

övriga kanaler från vår studie.  

En ytterligare avgränsning vi tvingas göra är att endast studenter vid Örebro universitet 

kommer ges möjlighet till att deltaga i vår studie. Detta på grund av att vi är beroende av att 

utföra vår studie i en sal där vi har tillgång till en projektor och kan ges möjlighet att isolera 

respondenterna från störningsmoment. Detta gör att Örebro universitet är den bästa platsen för 

genomförandet av studie. 
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Vi har valt att endast undersöka fyra bakomliggande faktorer. De faktorer som vi kommer att 

fokusera oss på är sysselsättning, intresse och tidigare erfarenheter av serien Solsidan. Vi 

kommer även att behandla hur produktplaceringens utformning påverkar vad man 

uppmärksammar.     

1.6 Bidrag  
Vi vill med vår studie bidra med ökad förståelse för hur väl produktplacering 

uppmärksammas och vilka bakomliggande faktorer som påverkar vad vi uppmärksammar.  

1.7 Definition av faktorer  

Nedan följer en kort förklaring över några centrala faktorer som kommer ligga till grund för 

vår studie. Här presenteras faktorernas betydelse specifikt för denna studie. Dessa faktorer 

kommer att fungera som utgångspunkt genom hela studien och fokus kommer ligga på hur 

dessa faktorer bidrar till att påverka hur mycket individer uppmärksammar av 

produktplacering i Tv-serier.  

Intresse –  Med faktorn ”intresse” tänker vi oss att 

fritidsintressen hos individen skulle kunna ligga till 

grund för vad och hur mycket man uppmärksammar 

av produktplacering i Tv-serier.  

Tidigare erfarenhet -  Faktorn ”tidigare erfarenhet” innefattar i denna studie 

individens tidigare erfarenhet av serien och/eller av 

det avsnitt som användes i undersökningen.  

Sysselsättning -  I definitionen ”sysselsättning” ingår individens 

nuvarande sysselsättning, men även tidigare 

arbetslivserfarenhet som individen samlat på sig 

under sin livstid.  

Produktplaceringens utformning -  I faktorn ”produktplaceringen utformning” ingår hur 

varumärken och produkter exponeras i en Tv-serie. 

Om de endast visas upp visuellt, enbart genom audio 

eller om produkterna visas upp i kombination av de 

båda ingår i denna faktor. Även om produkterna eller 

de varumärken som uppvisas upplevs som 

naturliga/onaturliga av individerna är faktorer som 

ingår i denna rubrik.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att behandla de teorier som kommer ligga till grund för vår analys.  

 

 

2.1 Varumärkeskännedom 
Varumärkeskännedom handlar om att ha ett starkt varumärke som kunder lätt känner igen, 

uppmärksammar och associerar till när de tänker på en specifik kategori av produkter. Coca 

cola är ett exempel på ett företag som lyckats bygga upp ett starkt varumärke (Interbrand, 

2012). Ofta nämns inte hela varunamnet Coca cola när man nämner drycken cola men det är 

ändå Coca cola de allra flesta associerar till när de hör ordet cola.  

Ett sätt företag använder sig av för att stärka varumärkeskännedomen är genom att man länkar 

samman sitt varumärke med exempelvis en specifik person, en plats eller andra varumärken 

för att öka sin varumärkeskännedom (Keller, 2003). Produktplacering kan därför tänkas vara 

ett bra sätt för företag att bygga upp sitt varumärke genom att skapa associationer mellan en 

serie och sitt varumärke/produkt.   

Produktplacering kan vara ett effektivt sätt att marknadsföra sig på för företag som har en hög 

varumärkeskännedom bland sina kunder, exempelvis Coca cola, Apple och McDonalds 

(Mårtenson, 2009, s.226). Risken med att använda sig av produktplacering om företaget har 

en låg varumärkeskännedom är att varumärket inte uppmärksammas av tittarna då de helt 

enkelt inte känner till/har sett varumärket tidigare. För att dessa varumärken ska 

uppmärksammas krävs det att de exponeras tydligt eller placeras i ett sammanhang där de på 

något sätt överraskar tittarna och fångar deras uppmärksamhet (Mårtenson, 2009, s. 178).   

Varumärkeskännedom kan också ligga på individnivå och kopplas ihop med individens 

intresse. Har man ett intresse för ett visst ämne har man troligtvis tidigare erfarenheter och 

kunskaper om varumärken inom denna gren. (Nazli & A. Guldem, 2010) Denna kunskap hos 

individen leder till att han/hon lättare urskiljer varumärken som förknippas med intresset. Man 

”söker” omedvetet efter varumärken som kan kopplas ihop med sitt intresse och man ser 

därför dessa mer än andra (Soomro, Jatoi & Gilal, 2011). Om man till exempel är intresserad 

av mode är sannolikheten större att man känner igen fler varumärken inom detta område än 

inom andra.  

2.2 Kommunikation och brus 
Kommunikation är en viktig del i vår vardag. Björn Nilsson och Anna-Karin Waldermarson 

skriver i sin bok ”Kommunikation – samspel mellan människor” att livet kan ses som en 

kontinuerlig kommunikationsström. Det är inte endast den medvetna och avsiktliga 

kommunikationen som existerar, utan den finns där ständigt och det är en process som aldrig 

upphör. (Nilsson & Waldermarson, 2007 s. 34)  
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Kommunikation är något som sker mellan en sändare och en mottagare. Sändaren skickar ett 

budskap till mottagaren via en specifik kanal i syfte att mottagaren ska ta till sig och tolka 

budskapet. I många fall tolkas budskapet på det sätt som ursprungligen var tänkt, men i vissa 

fall kan originalbudskapet förändras och påverkas av olika former av brus eller störningar. 

Det finns olika typer av brus och man kan göra en indelning i tre grupper, fysiskt, semantiskt 

och psykologiskt brus. (Språkhjälpen, 20XX). Fysiskt brus kan vara störningar som uppstår i 

den fysiska miljön eller om man får problem med den tekniska utrustningen. Exempel på 

fysiskt brus kan vara buller eller dåligt ljud. (Språkhjälpen, 20XX) Brus är något som kan 

förekomma när ett företag vill sända ut sitt budskap till en mottagare via produktplacering. 

Fysiskt brus kan vid en sådan situation vara till exempel att det uppstår något tekniskt 

problem med uppspelningen eller sändningen av serien så att kvaliteten och ljudet påverkas. 

Den andra typen av brus som förekommer är semantiskt brus. Det innebär att det budskap 

som förmedlas inte tolkas på samma sätt av mottagaren som sändaren avsåg. Detta är kopplat 

till språket och kan bero på att sändaren till exempel använder svåra ord, talar otydligt eller att 

man helt enkelt har skilda språkvanor (Nilsson & Waldermarson, 2007, s.27). Exempel på 

semantiskt brus kopplat till produktplacering kan vara att karaktären i serien använder svåra 

ord som kan leda till att produkten eller varumärket som man vill framhäva inte 

uppmärksammas av tittaren. Detta leder till att budskapet inte kommer fram på det sätt som 

var tänkt från företagets sida från början och man går miste om det ursprungliga syftet med 

produktplaceringen. Den sista formen av brus kallas psykologiskt brus och påverkas av hur 

mottagaren är som person. Fördomar, nervositet eller en redan från början negativ inställning 

till ett budskap ger upphov till psykologiskt brus (Nilsson & Waldermarson, 2007, s.27).  

En redan negativ inställning till produktplacering kan leda till att psykologiskt brus uppstår 

och man kommer som mottagare kanske inte att uppmärksamma och ta till sig det som visas. 

Istället för att bli imponerad av varumärken som visas upp intar man en negativ ställning till 

dem och blir irriterad av deras existens. Detta på grund av att man redan är negativt inställd 

till fenomenet produktplacering i sig. Även i detta fall kan uppkomsten av brus leda till att 

produktplaceringen förlorar sin funktion.  

2.3 Kognition  
Kognitiv psykologi är teorin om hur människor inhämtar, analyserar och använder 

information som kommer från dess omvärld (Lundh et. al. 1992, s.7).  I detta ämne ingår 

perceptionsprocessen och minnesprocessen som kommer att beskrivas nedan.  

2.3.1 Perception 

Perceptionsprocessen är den process där vi tar in den information som finns i vår omvärld och 

tolkar den med hjälp av våra fem sinnen. Genom perceptionsprocesser bygger vi upp kunskap, 

föreställningar och förväntningar om framtiden. Dessa processer använder vi sedan för att 

tolka händelser och situationer. Utan perception skulle vi ej ha någon kunskap om vår 

omvärld. Perceptionen beror självklart på vilken information och stimulans som kommer från 

vår omvärld, men också på strukturen hos den individ som tar emot informationen och hur 

den möjliggör upptagandet av information. Beroende på att våra sinnen är olika utvecklade 

och väl fungerande tolkas informationen från omvärlden olika från individ till individ. Trots 
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att två individer har i stort sett samma sinnesorgan som fungerar på i stort sett samma sätt kan 

informationen trots detta tolkas olika av dessa två individer. Detta beror på att de så kallade 

inre faktorerna hos varje individ påverkar var denne väljer att lägger sin uppmärksamhet, rikta 

sitt fokus och hur han/hon tolkar informationen. (Lundh et. al. 1992, s.35)  

Varje enskild individ har ej kapacitet att ta emot och registrera alla intryck som ständigt 

strömmar in till våra sinnen och vi måste därför begränsa informationsflödet (Mårtenson, 

2009, s 177). Vi väljer då att registrera och uppmärksamma den information som är relevant 

och intressant för oss. Vilken information som tas in påverkas av de inre faktorer som 

nämndes tidigare. Detta urval av information i omvärlden sker oftast automatiskt och utan 

någon vidare eftertanke (Lundh et. al. 1992, s.36). Vad varje individ registrerar skiljer sig åt 

och speglas av tidigare preferenser hos individen som mottager informationen. Faktorer som 

hjälper till att forma det filter som vi omedvetet använder för att sålla bland information ser 

olika ut för alla människor. Detta ”filter” förändras ständigt i takt med att vi utvecklas, åldras, 

växlar intressen och genom andra erfarenheter man samlar på sig under livets gång (Lundh et. 

al. 1992, ss.36-46). Våra intressen och vår sysselsättning är båda två faktorer som påverkar 

oss och hjälper till att forma den ram som vi omedvetet använder oss av när vi registrerar 

information från omvärlden.    

2.3.2 Minnesprocessen 

Vårt minne kan sägas vara en av de allra mest grundläggande egenskaperna hos vårt 

mänskliga psyke. Utan vårt minne skulle vi inte kunna lära oss någonting, vi skulle inte lagra 

någon information och vi skulle inte kunna förstå ett samtal. (Lundh et. al. 1992, s.73) När vi 

kommer i kontakt med ny information lagras den till en början i vårt korttidsminne. I 

korttidsminnet lagras information endast under en begränsad tid, ibland bara i några sekunder 

(Mårtenson, 2009, s.192). För att vi ska kunna minnas de intryck vi utsätts för i vardagen 

krävs det att intrycken ”överförs” och lagras i vårt långtidsminne. (Lundh et. al. 1992 s.105)  

Vår mänskliga hjärna har inte kapacitet att registrera och bearbeta all den information som vi 

utsätts för och som finns tillgänglig. Vi kommer endast att lagra viss information i vårt 

långtidsminne. Vad vi väljer att lagra i vårt långtidsminne sker omedvetet och påverkas av 

våra intressen och vår personlighet (Logan, 2002 och Mårtenson, 2009, ss. 177-178).  

Eftersom våra intressen till viss del styr och påverkar oss kommer vi människor inte att 

uppmärksamma samma saker i olika sammanhang. Det som en person väljer att rikta fokus på 

och kommer att minnas kanske är helt ointressant för någon annan och glöms bort helt. 

Det krävs att information uppmärksammas, bearbetas och upprepas för att vi ska lyckas 

bevara den i vårt minne. Även om vi först lyckas bevara information kan det bli svårt för oss 

att hålla kvar den under en längre tid. (Lundh et. al. 1992, ss.106-107) Man kan tänka sig att 

om man har sett ett Tv program mer än en gång kommer man lättare att komma ihåg detaljer 

som till exempel varumärken som har produktplacerats då denna ”information” har blivit 

upprepad för individen. 
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2.4 Produktplaceringsstrategier 
Enligt Gupta och Lords ”Product Placement in Movies: The Effect of Prominenceand Mode 

on Audience Recall” kan produktplaceringsstrategier delas upp i tre olika ”modes” efter hur 

många sinnen som aktiveras när produkten marknadsförs. 

Det första “modet” är enbart visuellt och innebär att man endast aktiverar synen genom att 

produkten visas upp i rutan men den nämns aldrig av skådespelaren. I det andra ”modet”, som 

är enbart audio, är det omvända förhållande, d.v.s. produkten nämns till namn men visas ej 

upp visuellt i sammanhanget. I detta ”mode” aktiverar man istället hörseln.  Det tredje och 

sista ”modet” är en kombination av det visuella och det auditiva som innebär att produkten 

visas upp visuellt samtidigt som den också nämns. Vid denna typ av produktplacering 

aktiverar man både hörseln och synen hos mottagaren. (Gupta & Lord, 1998)   

Det mest använda sättet vid produktplacering är det visuella men man löper då en risk att 

åskådaren inte minns produkten i scenen då den aldrig omnämns. Detta problem kan man 

komma runt om man använder sig av det tredje ”modet” men det är också det dyraste att 

använda. Man måste därför göra en avvägning mellan kostanden för att visa upp produkten 

(produktplacering) och hur mycket åskådaren kommer att minnas utav den. Desto fler sinnen 

som aktiveras när man sänder ut ett budskap, desto större är chansen att man faktiskt lyckas 

fånga uppmärksamheten (Mårtenson, 2009, s. 173). Detta på grund av att det är lättare att 

minnas något som finns inkodat på mer än ett ställe i hjärnan. (Mårtenson, 2009, s. 173).  

  

 

   

 

 

 
Om man dock bara kan välja att aktivera ett sinne i sin marknadskommunikation ska man i 

första hand välja att aktivera synsinnet då hela 83 procent av all ny kunskap som vi tar in till 

hjärnan går genom synen (Mårtenson, 2009, s.174). 11 procent av all ny kunskap tas in genom 

hörseln (Mårtenson, 2009, s.174). Resterande sex procent av ny kunskap som vi tar in 

kommer ifrån känseln, lukten och smaken, men dessa tre sinnen kommer ej att behandlas 

vidare i denna rapport.  

Produktplacering skiljer sig från reklam i det faktum att den oftast är indirekt och har inte som 

avsikt att förse tittarna med saklig information om produkten. Genom produktplacering kan 

man visa upp produkten i dennes ”naturliga” sammanhang och visa på hur den är tänkt att 

användas. Produkterna gynnas genom att de accepteras av publiken i större utsträckning vid 

produktplacering än vid reklam. Produkter som placeras in i Tv-serier blir en del av 

handlingen och skapar på så sätt en naturlig och trovärdig miljö. (Brandnews, 2003, ss. 9-12) 

Visuellt Audio 

Visuellt + Audio 

 Tre ”modes” vid produktplacering 
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2.5 Sammanfattning av teori och analysmodell 
Intresset och varumärkeskännedomen hos individen som tittar på produktplaceringen påverkar 

vad denna registerar. Detta på grund av att dessa faktorer även påverkar vad individen minns 

och att man lättare identifierar varumärken som man har tidigare erfarenheter och kunskaper 

om (Mårtenson, 2009, s.178). Vad vi väljer att lägga på minnet påverkas till viss del av vad vi 

finner intressant och känns ”värt” att komma ihåg (Logan, 2002). Varumärken som har en hög 

varumärkeskännedom och som individer har tidigare erfarenheter av kommer med största 

sannolikhet att uppmärksammas mer än varumärken som individer ser för första gången 

(Mårtenson, 2009, s.178). Tidigare erfarenheter kan därför ses som en faktor som spelar in när 

man undersöker hur mycket individer uppmärksammar, i detta fall vid produktplacering. Har 

man sett avsnittet eller serien tidigare skulle detta kunna leda till att man lättare 

uppmärksammar de varumärken som finns utplacerade i avsnittet.  

Hur produktplaceringen är utformad är även en faktor som påverkar vad en individ kommer 

att uppmärksamma. Beroende på vilket sätt som de produkter eller varumärken som man vill 

marknadsföra uppvisas i en serie kan det påverka hur mycket av produktplaceringen som 

individer uppmärksammar. Produktplacering kan ta form på många olika sätt. Enligt Gupta 

och Lords produktplaceringsstrategier kan man dela in strategierna i tre olika ”modes”. Dessa 

”modes” är visuellt, audio och en kombination av de båda. Varje ”mode” aktiverar olika 

sinnen. (Gupta & Lord, 1998) Det är viktigt att man aktiverar rätt sinnen för att på bästa sätt 

uppnå det resultat man önskar med sin produktplacering. Som nämndes tidigare ska man 

enligt Mårtenson satsa på att i första hand aktivera synsinnet om man endast har möjlighet att 

utnyttja ett av alla våra mänskliga sinnen (Mårtenson, 2009, s.174). Även om våra 

sinnesorgan är likadana för alla individer kommer vi ändå att uppmärksamma och tolka 

information på olika sätt (Lundh et. al. 1992, s.35). Om tre personer med likvärdiga sinnen ser 

på samma Tv-serie som innehåller produktplacering är det inte säkert att de kommer att 

uppmärksamma exakt samma varumärken. Vad och hur mycket vi som individer 

uppmärksammar av produktplacering påverkas av en rad olika faktorer och inte endast av våra 

sinnen. Även de övriga faktorerna som diskuteras i denna studie kommer att spela in och 

påverka vad vi lägger märke till.  

Hur mycket man uppmärksammar av produktplacering kan påverkas av faktorer hos 

individen, men också av faktorer i omvärlden som stör koncentrationen hos betraktaren. En 

faktor som kan leda till att budskapet förändras är uppkomsten av brus. Produktplaceringens 

effekt försvagas då brus uppstår och ursprungsbudskapet kan förvridas eller förstöras. 

(Nilsson, 2007)  

Hur produktplaceringen upplevs av åskådaren kan även vara en faktor som påverkar vad och 

hur mycket av alla varumärken som exponeras som man uppmärksammar. Upplevs 

varumärken som en naturlig eller onaturlig del av en Tv-serie kan det bidra till att produkterna 

drar mer uppmärksamhet till sig och man lägger märke till dem. Innehåller en serie ett 

överraskningsmoment eller att varumärket dyker upp i en oväntad situation kan detta vara en 

bidragande faktor till att produkten uppmärksammas mer (Mårtenson, 2009, s. 178). Dessa 
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faktorer är exempel på faktorer som finns i omvärlden och som kan påverka vilka varumärken 

vi som individer kommer att uppmärksamma vid produktplacering. 

Nedan presenteras vår analysmodell:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De översta fyra faktorerna i vår analysmodell representerar egenskaper hos individen. Dessa 

egenskaper påverkar hur mycket man uppmärksammar vid produktplacering.  Den första 

faktorn som presenteras är varumärkeskännedom. Enligt Mårtenson har stark 

varumärkeskännedom en positiv påverkan på hur mycket man uppmärksammar vid 

produktplacering, det vill säga att en hög varumärkeskännedom gör att man uppmärksammar 

mer av produktplacering. Följande två faktorer i vår modell som påverkar vad man 

uppmärksammar är individens sysselsättning och intresse. Lundh skriver om de inre 

faktorerna som påverkar hur man tolkar information och var man lägger sin uppmärksamhet. 

Om man har ett intresse för något uppmärksammar man varumärken inom denna 

intressegrupp mer än andra grupper. Även Treffner skriver om intressets påverkan på hur 

mycket man uppmärksammar. Den sista faktorn i vår modell som representerar egenskaper 

hos individen är tidigare erfarenheter av serien. Enligt Lundhs teori om minnesprocessen 

måste information upprepas och bearbetas för att den ska finnas kvar en längre tid i vårt 

minne. Därför har tidigare erfarenheter av serien en positiv påverkan på hur mycket man 

uppmärksammar, det vill säga desto fler gånger individen har sett serien och avsnittet kommer 

Naturlig/Onaturlig  
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att påverka hur stor mängd denne uppmärksammar. Dessa fyra pilar representerar de 

egenskaper hos individen som har påverkan på hur mycket denne uppmärksammar vid 

produktplacering.  

Det finns även yttre faktorer som påverkar hur mycket en individ uppmärksammar vid 

produktplacering. Dessa faktorer presenteras i analysmodellens nedre del. De yttre faktorerna 

ser lika ut för varje individ. Hur produktplaceringen är utformad påverkar hur mycket som 

uppmärksammas. Enligt Mårtensson bör man i första hand aktivera synsinnet vid 

produktplacering då mest ny kunskap tas in genom detta sinne. Enligt Gupta och Lord kan 

produktplacering vara utformad på tre olika sätt som i sin tur påverkar i hur stor grad man 

uppmärksammar produktplacering. Dessa tre sätt definieras som olika ”modes”. Den sista 

delen i modellen som påverkar produktplaceringens utformning är om produktplaceringen 

upplevs som naturlig eller onaturlig. Enligt artikeln Product placement: The good and the bad 

sker en optimalt genomförd produktplacering om produkten placeras ut i en miljö där den 

känns självklar och smälter in i omgivningen.   

Det finns även störningar som definieras som brus som påverkar hur mycket individen 

uppmärksammar vid produktplacering. Brus har en negativ påverkan på hur mycket man 

uppmärksammar, om man blir störd av något uppmärksammar man mindre av 

produktplacering.  

Denna analysmodell kommer att ligga till grund för analysen av empirin från vår studie. De 

inre och yttre faktorerna kommer gemensamt att påverka individen och hur mycket denne 

uppmärksammar vid produktplacering.   

 

Vår analysmodell har lett oss fram till följande antaganden som vi vill testa i denna studie: 

A1 – Intresset hos den individen som mottager produktplaceringen påverkar vad/hur 

produktplaceringen uppmärksammas. 

A2 – Sysselsättningen hos den individ som mottager produktplaceringen påverkar vad/hur 

produktplaceringen uppmärksammas.  

A3 – Individens tidigare erfarenheter av serien där produktplacering finns påverkar hur 

mycket av produktplaceringen denne uppmärksammar.  

A4 – Beroende på hur varumärken exponeras i serien kommer det påverka hur mycket 

individen uppmärksammar vid produktplacering.  
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den metod som vi har valt att använda oss av vid 

genomförandet av vår studie. Vi kommer att presentera vår forskningsstrategi, hur vi utformat 

vår enkät, hur datainsamling samt urval gått till. Vi kommer även att presentera hur vi har 

analyserat vår data samt en redovisning av hur kvalitéen på vår studie är med hjälp av 

begreppen reliabilitet, validitet och generalisering.  

 

3.1 Forskningsstrategi 
Vår studie är av kvantitativ karaktär med inslag av kvalitativa delar. Den kvantitativa studiens 

syfte är främst att förklara samband mellan variabler, i motsats till en kvalitativ studie som 

istället främst vill förstå sambanden mellan variabler (Bryman & Bell 2003, ss. 40-41). Vid en 

kvantitativ forskningsstrategi har man ett naturvetenskapligt synsätt och insamlingen av data 

är av numeriskt slag. Vid en sådan strategi använder man sig vanligtvis utav slutna 

svarsalternativ där respondenten ges olika alternativa svar som han/hon får ta ställning till och 

därefter välja det alternativ som stämmer bäst överens med hans eller hennes åsikter (Bryman 

& Bell 2003, s.161). Motsatsen till den kvantitativa forskningsstrategin är som nämndes 

kvalitativ. Forskare som använder sig av denna strategi är mer inriktade på att samla in data 

som består av ord än siffror. Vid en sådan strategi används vanligvis öppna svarsalternativ, 

som ger respondenten stor frihet då han/hon besvarar frågorna och begränsas ej av specifika 

svarsalternativ (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010, s. 154). Vi anser att vår studie 

är en kombination av dessa två strategier då vår enkät innehåller både frågor med slutna och 

öppna svarsalternativ. Anledningen till att vi har valt att använda oss av både öppna och 

slutna frågor var därför att vi ansåg att endast slutna frågor kunde ge oss svar på vår 

forskningsfråga. Vi behövde komplettera vissa av de slutna frågorna med öppna frågor för att 

förstå varför respondenten svarat som han/hon gjort på en specifik fråga. Vissa öppna frågor 

ställdes för att ge respondenten möjlighet att tänka själv och ej styras eller hjälpas av 

svarsalternativ. Denna möjlighet behövdes för att vi skulle kunna ringa in vårt ämne på bästa 

sätt.  

Enligt Bryman och Bell (2003, s. 23) finns det två olika forskningsstrategier som man kan 

använda sig av då man ska genomföra sin studie. Dessa är deduktiv eller induktiv strategi. I 

vår studie användes en deduktiv forskningsstrategi som innebär att man utgår från teori för att 

sedan ta fram en eller flera antaganden att undersöka i praktiken. Anledningen till att vi valde 

att utgå från en deduktiv ansats i vår studie var då vi tidigare hade studerat teori och erhållit 

kunskap om ämnet. Detta väckte ett intresse hos oss att pröva dessa teorier i praktiken. Då vår 

datainsamling i praktiken var gjord återkopplades resultatet från undersökningen till den 

tidigare teori som samlats in och legat till grund för våra antaganden.  
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3.2 Utformning av enkät 
Det finns många fördelar med att använda sig utav enkäter vid genomförandet av sin 

undersökning. En av dessa fördelar är att det inte uppstår någon så kallad intervjuareffekt, det 

vill säga att man inte riskerar att påverka respondenterna på samma sätt som vid en intervju då 

den kan påverka undersökningen och de svar man får (Bryman & Bell, 2003, s. 162). Vi valde 

att använda oss utav en enkät för att vi ansåg att det var bästa sättet för oss att samla in den 

information vi avsåg. Det vi avsåg att undersöka var vad varje enskild respondent 

uppmärksammat av det klipp som precis visats, vilket ej en fokusgrupp eller en intervju skulle 

kunna ge svar på. Vid en intervju eller en fokusgrupp skulle det med hög sannolikhet ej 

framgått vad varje enskild respondent uppmärksammat, då vi som undersökare eller andra 

deltagare skulle kunnat påverka respondenten. Inom vår studie skulle det i detta fall kunnat 

innebära att respondenten blir påmind av andra respondenter om vilka varumärken och 

produkter som uppvisats i klippet. Respondenten i fråga kanske inte alls har uppmärksammat 

och minns dessa varumärken som nämns under intervjun.  

Vi genomförde en så kallad besöksenkät som innebar att vi delade ut enkäten till flera 

respondenter vid samma tillfälle (Christensen et. al. 2010, s.149). Anledningen till att vi 

genomförde en besöksenkät var till följd av att vi önskade göra vår enkätundersökning i 

anslutning till visningen av avsnittet då respondenterna var samlade. Under undersökningen 

kunde vi även uppleva att det var en fördel med en besöksenkät då vi kunde besvara frågor 

från respondenterna om det var något som var oklart med vår enkät.  

Vår enkät utformades med utgångspunkt i våra forskningsfrågor och den teori som legat till 

grund för studien. Den enkät som vi utformade innehöll 17 frågor som alla var av 

standardiserad karaktär.  Att frågorna var standardiserade innebar att alla frågor ställdes i 

samma ordning och på samma sätt till alla respondenter (Christensen et. al. 2010, ss. 151). 

Som vi tidigare nämnt varierade frågornas svarsalternativ mellan strukturerade och icke 

strukturerade svarsalternativ, det vill säga slutna och öppna svarsalternativ. Anledningen till 

att vi valde att utforma vår enkät med frågor som främst har slutna svarsalternativ var på 

grund av att vi upplevde det som enklare att bearbeta och jämföra respondenternas svar på vår 

enkät då alla deltagarna haft samma förutsättningar vid besvarandet av enkäten. Dock fanns 

det ej möjlighet för oss att använda denna typ av svarsalternativ genom hela enkäten då vi vid 

enstaka frågor bad respondenten motivera sina svar eller minnas vad han/hon precis sett i 

klippet som vi visat.   

3.2.1 Operationalisering  

Den första teorin vi valde att använda oss utav för att förklara varför vissa varumärken 

uppmärksammas mer än andra är varumärkeskännedom. Vi hade en tanke om att ett 

varumärke med hög varukännedom skulle uppmärksammas mer än de med låg 

varumärkeskännedom. För att undersöka detta har vi använt oss av fråga 8 ”Varför 

uppmärksammade du de varumärken/produkter du uppgav i fråga 7?” och fråga 16 som var 

”Vilka av följande varumärken uppmärksammade du?”. Dessa frågor skulle svara på om det 

var så att de varumärken med hög varukännedom faktiskt uppmärksammades mer eller om vi 

hade fel i vårt antagande. I fråga 8 gavs respondenterna en öppen fråga med möjlighet till att 
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svara på varför de uppmärksammat vissa saker och vi kunde då dra slutsatser om 

varumärkeskännedom hade någon påverkan, d.v.s. om någon uppgav att de kände igen något 

specifikt varumärke sedan tidigare. I fråga 16 fick respondenten ringa in de varumärken som 

han/hon hade uppmärksammat i avsnittet. Detta gav oss en möjlighet att jämföra ifall de 

varumärken som uppmärksammades mer frekvent än andra också var mer kända än andra 

varumärken.  

Nästa teori som vi kopplade samman med våra forskningsfrågor var perceptionsteorin som 

behandlar hur vi tar in och tolkar information genom våra sinnen. Teorin vi har studerat har 

lärt oss att våra intressen styr vad vi väljer att uppmärksamma och rikta fokus mot samt att 

tidigare erfarenheter och yrkesroll påverkar vad man anser vara viktig att uppmärksamma.  

För att fånga in de bakomliggande faktorer som påverkar vad vi uppmärksammar och vilken 

information vi tar in genom våra sinnen ställde vi frågor angående intresse och sysselsättning. 

Beroende på produktplaceringens utformning och vilka och hur många av våra sinnen som 

aktiveras kommer den uppfattas och uppmärksammas olika. I det avsnitt av Tv-serien som vi 

använde oss av i vår undersökning fanns samtliga tre ”modes” som diskuterades i vårt 

teorikapitel med. Vi ville undersöka om något av dessa tre ”modes” uppmärksammades mer 

än de andra två av respondenterna. Det skedde genom fråga 7 ”Vilka varumärken 

uppmärksammade du i serien?” och fråga 17 ”Vilka av följande varumärken 

uppmärksammade du?” Vi ville med hjälp av dessa frågor se om det fanns något tydligt 

mönster som visade på om ett ”mode” var bättre än något annat för att fånga tittarnas 

uppmärksamhet.  

Vid produktplacering spelar minne en stor roll och vad vi ”väljer” att minnas påverkas till stor 

del av vad vi har varit med om tidigare i livet. Därför ansåg vi det vara viktigt att ta reda på 

hur respondenternas tidigare erfarenheter av serien, och framförallt då av detta specifika 

avsnitt såg ut. Därför ställdes fråga 4 och 5. I slutet av enkäten ställdes fem frågor (nummer 

11 -15) där vi efterlyste specifika märken som visats upp vid specifika tillfällen för att se hur 

mycket detaljer respondenterna verkligen mindes. Dessa fem frågor kunde även kopplas 

samman med produktplaceringens utformning som nämnde tidigare. Med hjälp av dessa 

frågor kunde vi se ifall det skiljde sig mellan hur mycket respondenterna mindes beroende på 

hur många, och vilka sinnen som aktiverades.  

De två frågor som berörde om respondenten ansåg att något av de varumärken han/hon 

uppmärksammade kändes naturliga/onaturliga ställdes för att fånga upp om det var någon 

produktplacering som överraskade respondenten eller stack ut mer än övriga. Vi ville fånga 

upp både om det fanns några bra, men också dåliga exempel på produktplacering som 

respondenten lagt extra märke till.    

Vi ville även ta reda på om respondentens inställning till produktplacering påverkade det 

han/hon uppmärksammade och därför ställdes fråga 17 ”Vad är din inställning till 

produktplacering i serier?”. Svaren från denna fråga analyserades sedan tillsammans med hur 

många märken som respondenten uppmärksammat för att se om det fanns någon skillnad 

mellan en respondent som är positivt inställd jämfört med en som är negativ. 
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3.2.2 Utformning av mätskalor  

Fråga 3,7, och 8 var öppna frågor där respondenterna själva fick skriva ner sina svar. Till 

svarsalternativen på de slutna frågorna användes olika mätskalor. Nedan följer en presentation 

över vilka skalor som använts på vilken fråga i enkäten. 

Fråga   Mätskala  

1 Dikotom  

2 Nominal  

4 Ordinal 

5 Ordinal  

6a Dikotom  

6b Nominal  

9a Dikotom  

9b Nominal  

10a Dikotom  

10b Nominal  

11 Dikotom  

12 Dikotom  

13 Dikotom  

14 Dikotom  

15 Dikotom  

16 Nominal  

17 Kvot/intervall  

 

En dikotom skala består av variabler som endast rymmer data med två kategorier. Ett exempel 

på en dikotom skala kan vara kvinna/man. En annan typ av mätskala är nominal skala. När 

svarsalternativen är utformade efter en nominal skala kan alternativen inte rangordnas. Man 

kan inte säga att vissa alternativ är större eller mindre än andra alternativ. (Bryman & Bell, 

2003, ss. 256-257) Variabler som kan klassificeras som nominalvariabler är yrke, intresse m.fl 

(Christensen et. al. 2010, s.157). Den tredje typen av skalor som använts i enkäten är 

ordinalskala. Denna typ av mätskala innebär att variablernas kategorier kan rangordnas, men 

där man inte kan säga något om avstånden mellan variablerna eftersom de inte är desamma 

överallt. På den sista frågan i enkäten har en kvot/intervall skala använts som innehåller 

variabler där avståndet mellan kategorierna eller svarsalternativen är lika stora. (Bryman & 

Bell, 2003, ss. 256-257) De mätskalor som vi använt oss av i vår studie valdes för att de var 

de skalor som kändes mest aktuella och passande för vår undersökning och enkät.  

Avslutningsvis vid utformningen av enkäten genomförde vi ett så kallat förtest av enkäten 

med en testgrupp innehållande tre personer i en korridor vid Örebro universitet. Vi lät 

testgruppen tittat på avsnittet från serien Solsidan på en av våra datorer och därefter bad vi 

dem att besvara den enkät som vi utformat. Detta för att se om de uppfattade frågorna på det 

sätt som vi avsåg. Det gjorde det möjligt för oss att korrigera och förbättra vår enkät till den 

slutgiltiga undersökningen. En av de korrigeringar som vi gjorde var att vi tog bort två av de 
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frågor som fanns med i den ursprungliga enkäten. Anledningen till att de togs bort var på 

grund av att de upplevdes som irrelevanta för vår studie och uppfattades ej på det sätt som vi 

avsett. Ytterliggare en korrigering som vi valde att göra var att vi flyttade om några av 

frågorna i enkäten för att göra den mer lättöverskådlig för respondenterna. Dessa 

korrigeringar gjordes för att öka reliabiliteten och validiteten på vår studie. 

3.3 Urval och genomförande 
Vi valde att gör ett så kallat bekvämlighetsurval som innebar att vi genomförde 

undersökningen med de respondenter som fanns tillgängliga för oss vid 

undersökningstillfället (Bryman & Bell, 2003, s.124). Anledning till att vi valde att 

genomföra ett bekvämlighetsurval var därför att vi genom detta urval skulle ges möjlighet att 

generera det bästa resultatet på detta sätt under den tid som stod till vårt förfogande. Vi var 

beroende av att ha en sal som isolerade undersökningsdeltagarna samt innehöll en projektor, 

vilket gjorde att undersökningen med fördel genomfördes vid Örebro universitet och med 

studenter som var tillgängliga. Undersökningsdeltagarna fann vi genom att fråga utvalda 

individer vid Örebro universitets bibliotek om de hade möjlighet att deltaga i vår studie. 

Anledningen till att vi gjorde vårt urval i biblioteket var på grund av att vi tack vare tidigare 

erfarenheter att det där befinner sig studenter från en rad olika program. Vi ville med hjälp av 

detta öka generaliserbarheten på vår studie.    

Då vi genomförde vår undersökning valde vi att visa ett avsnitt ur den svenska Tv-serien 

Solsidan. Avsnittet som vi valde att använda oss av i undersökningen var från säsong 2 och 

avsnitt 2 i ordningen. Efter att vi visat avsnittet för respondenterna bad vi dem svara på en 

enkät. Anledningen till att vi valde att visa ett avsnitt ur Solsidan var att vi ville ha en 

svenskproducerad serie för att respondenterna skulle ha möjlighet att lättare känna igen de 

varumärken som fanns exponerade i avsnittet. En annan anledning till att vi valde Solsidan 

var att det presenteras många olika slag av produkter och varumärken i serien vilket gör att 

respondenterna skulle ha möjlighet att kunna känna till något av de varumärken som 

exponerades trots att de har olika intressen. Valet att använda avsnitt två ur serien togs 

eftersom avsnittet innehöll ett stort antal produktplacerade varumärken, vilket var relevant för 

studien och gav respondenterna möjlighet att uppmärksamma fler varumärken. Avsnittet som 

vi använde oss av vid undersökningen spelades via hemsidan Filmnet. Filmnet är en hemsida 

där man betalar för att använda deras tjänster. För att undvika eventuella juridiska och etiska 

problem tog vi i förväg kontakt med en person med juridiska kunskaper vid Örebro 

Universitet. Detta för att få information om hur man på ett korrekt sätt kunde använda sig av 

ett avsnitt ur en serie i vår undersökning. Vi fick till svar att vår undersökningsmetod 

klassades som en sluten krets, och det skulle därför inte uppstå några problem i samband med 

undersökningen.  

Genomförandet av undersökningen skedde i ett bokat grupprum på Örebro universitet för att 

vi skulle ha möjlighet att spela upp avsnittet av Solsidan via en projektor. Vi valde att 

genomföra vår undersökning genom att ha två grupper som innefattade sex respondenter i 

varje grupp. Anledningen till att vi delade upp respondenterna i två grupper var dels att det 
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fanns begränsad plats i lokalen, samt att alla respondenter inte hade möjlighet att delta vid 

samma undersökningstillfälle. 

Vid det första undersökningstillfället genomfördes undersökningen planenligt. 

Respondenterna var i tid, avsnittet med Solsidan spelades upp utan några avbrott och därefter 

ombads respondenterna besvara den enkät. Vid andra undersökningstillfället var en 

respondent sen och vi valde därför att fördröja undersökningen och invänta på respondenten, 

men efter att tio minuter hade gått tvingades vi ändå att starta undersökningen. Respondenten 

anlände sedan och vi fick instruera denne utanför salen om hur undersökningen skulle gå till. 

Därefter ombads respondenten att smyga in i salen för att inte störa de andra deltagarna. 

Oturligt nog krånglade avsnittet när vi skulle spela upp det för undersökningsgruppen och vi 

tvingades att uppdatera anslutningen till hemsidan Filmnet för att sedan starta om avsnittet två 

gånger. Tredje gången som vi startade om avsnittet fungerade allting så vi kunde gå vidare 

med undersökningen som fortsatte på det sätt som vi eftersträvade. 

3.4 Analys av data 
När genomförandet av vår undersökning var avslutad gjorde vi en sammanställning av varje 

fråga var och en för sig. Alla frågor med strukturerade svarsalternativ sammanställdes och 

presenterades i varsitt diagram medan övriga frågor sammanställdes i tabeller. Diagram och 

tabeller användes för att få en bra överblick över vad respondenterna svarat på de olika 

frågorna.  

Därefter valde vi att upprätta korstabeller. Anledningen till att vi valde att göra korstabeller 

var för att underlätta vår analys av den insamlade datan. Till varje korstabell har vi sedan 

beräknat medelvärde samt standardavvikelse för att kunna jämföra värdena och finna 

samband. För att lättare kunna urskilja om det fanns samband mellan våra olika variabler samt 

tydligare visa på dessa samband valde vi att framställa spridningsdiagram. Därefter kopplade 

vi våra spridningsdiagram till vår teoretiska referensram och analysmodell för att sedan dra 

slutsatser utifrån vår analys. 

3.5 Reliabilitet, validitet, generalisering och replikation 
Begreppet reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär i vilken utsträckning resultaten från en 

undersökning skulle bli desamma om man genomför undersökningen igen på ett identiskt 

eller likartat sätt. En undersökning med en hög reliabilitet visar på att de mått som använts 

under undersökningen är konsistenta och följdriktiga. (Bryman & Bell, 2003, s.48) Vår 

undersökning får antas ha en hög reliabilitet i det avseende att vi har haft en liten påverkan på 

respondenterna då vi genomförde en enkätundersökning. I och med att vi använde oss utav en 

enkät uppstod ingen så kallad intervjuareffekt som skulle kunna ha påverkat studiens utgång. 

Vi anser att det skulle gå att genomföra studien igen och uppnå liknande resultat eftersom det 

är ”lätt” att genomföra en enkätundersökning och svaren på frågorna från enkäten har inte 

påverkats av oss som undersökare. 

Validitet beskriver i vilken utsträckning en indikator som utformats för att mäta ett visst 

begrepp verkligen mäter det begreppet som man avsett att mäta (Bryman & Bell, 2003, s.95) 
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För att en kvantitativ studie ska kunna anses vara valid krävs det att reliabiliteten i studien är 

hög (Christensen et. al, 2010, s.291). Vi anser att vi till viss mån uppnått en god validitet i vår 

studie men att det brister i vissa avseenden. Detta på grund av att vi hade ett för stort antal 

faktorer att ta hänsyn till. I avseende att öka validiten genomförde vi ett förtest av vår enkät 

för att på så sätt försäkra oss om att enkäten kunde ge svar på de frågor vi sökte svar på. 

Generalisering innebär i vilken utsträckning resultaten från en undersökning kan 

generaliserars till andra personer och situationer än de som man använt sig av i den 

ursprungliga undersökningen. Det är viktigt att man ser till att sitt urval är så representativt 

som möjligt för att ingen ska kunna ifrågasätta dess betydelse för undersökningen. (Bryman & 

Bell, 2003, s.100) Vår undersökning kan inte anses vara generaliserabar eftersom vårt urval 

var begränsat i flera avseenden. Då vi genomförde ett bekvämlighetsurval fick endast 

studenter vid Örebro universitet möjlighet att delta i studien. Detta leder till att 

undersökningen ej kan anses vara generaliserbar för en hel population då ålderskillnaden ej är 

så stor bland dessa respondenter. 

Begreppet replikation innebär hur lätt det är för en utomstående forskare att kunna upprepa 

studien på nytt. För att det ska vara möjligt att upprepa någon annans studie är det viktigt att 

man i detalj beskriver hur man har gått tillväga vid utförandet av undersökningen. Det är 

viktigt att man noggrant dokumenterar och skriver ned vilka steg man går igenom för att det 

ska vara lättare för någon annan att ta upp studien på nytt. (Bryman & Bell, 2003, s.48) 

Replikerbarheten i vår studie får antas vara hög. Detta på grund av att varje steg i 

undersökningen beskrivits väl och detaljerat. Stegen från datainsamling och urval till 

genomförande och analys har noggrant förklarats för att ge nya forskare möjligheten till att 

upprepa studien på ett så likartat sätt som möjligt.  

3.6 Metodreflektion 
Efter att ha genomfört studien upplevde vi att det fanns vissa moment som skulle behöva 

ändras. Om vi fick möjlighet att göra om denna studie skulle vi inte ha använt oss utav en 

internetbaserad uppspelningskälla för att spela upp det valda avsnittet. Det finns alltid risk för 

att problem kan uppstå med anslutnigen till ett nätverk. I denna studie använde vi oss utav 

internetsidan Filmnet. Tyvärr uppstod det problem med uppspelningen av klippet under 

genomförandets gång och detta kan ha påverkat respondenterna negativt.   

Ytterligare en faktor som kan ha haft inverkan på studien var om respondenterna gick tillbaka 

i enkäten efter att de svarat på alla frågor. Vår enkät var uppbyggd på ett sätt där frågorna 

kom i en viss ordningsföljd och där tanken var att de skulle besvaras i den ordning som i 

förväg var bestämd. Vid en upprepning av studien skulle vi varit mer tydliga med att förklara 

innebörden av detta för respondenterna. Detta kan ha lett till att vissa respondenters svar inte 

kan anses vara helt tillförlitliga då det kan ha funnits en risk att de gått tillbaka till tidigare 

frågor.   

Ett alternativt tillvägagångssätt till vår studie skulle kunna vara att använda sig av en 

fokusgrupp vid genomförandet av undersökningen. Vid en fokusgrupp samlar man sina 

respondenter i en grupp och låter dem diskutera ämnet. Samtalet styrs med hjälp av en 
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moderator. En fokusgrupp hade förhindrat problemet med enkäten där respondenterna kunde 

gå tillbaka och titta igenom svaren. Med hjälp av en fokusgrupp kan man även få igång en 

diskussion och få fram respondenternas åsikter som eventuellt inte kommer fram när man 

enskilt svarar på en enkät. Samtidigt är nackdelen med en fokusgrupp att respondenterna blir 

påverkade av varandras åsikter, vilket kan leda till att resultatet av studien i vårt fall blir 

missvisande.  

Solsidan är en serie som är uppmärksammad och har blivit känd för sin produktplacering, 

vilket är något som skulle kunna ha påverkat utkomsten av vår studie. Detta på grund av att 

respondenterna kan tänkas vara medvetna om att produktplacering förekommer i serien och 

redan har kunskap om vilka varumärken som vanligtvis exponeras. Då ämnet på vår studie var 

okänt för respondenterna innan genomförandet av undersökningen bör inte denna vetskap ha 

påverkat vårt resultat i någon större omfattning. Dock kunde vi urskilja att vissa respondenter 

hade tidigare erfarenhet av serien men ej av detta avsnitt och uppgav varumärken som finns 

med i senare avsnitt av serien. 
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4. Empiri  

I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska underlag som ligger till grund för vår 

analys.   

 

Som nämnts tidigare i rapporten bestod vår enkät utav frågor med både strukturerade och 

icke-strukturerade svarsalternativ. De frågor som var utformade med ett icke-strukturerat 

svarsalternativ var fråga 3,7,8,9b och 10b. Resterande frågor i enkäten bestod av 

svarsalternativ som var av strukturerad karaktär.  

Nedan presenteras svaren på frågorna som vi fick fram genom vår enkät. Dessa resultat 

redovisas som följer i diagram och tabeller där de strukturerade frågorna presenteras i diagram 

och övriga frågor i tabellform.  

På den första frågan i undersökningen fick respondenterna svara på om de var kvinna eller 

man. Resultatet visar att 58 % av personerna som deltog i vår undersökning var män och 

resterande 42 % var kvinnor.  

 

Diagram 1 - 4.1 Kön  

I tabellen nedan presenteras resultaten på frågan ”Vad har du för intressen?” Respondenterna 

fick på frågan fylla i fler än ett alternativ. Intresset för sport får antas vara stort bland våra 

respondenter då hela 83 % uppgett att de har ett intresse för sport. Ytterligare ett intresse som 

majoriteten har valt att kryssa för är resor. 58 % av personerna som deltog i undersökningen 

uppgav att de var intresserade av att resa.  
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Tabell 1 - 4.1 Vad har du för intressen? 

  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 

Fordon                 X       

Mode X X   X         X       

Inredning X X   X                 

Sport     X X X X X X X X X X 

Teknik         X X   X X     X 

Matlagning X X           X         

Musik X       X           X X 

Resa X X     X   X X     X X 

Annat                         

 

Den första frågan med ett öppet svarsalternativ var fråga 3 där respondenterna fick uppge sin 

nuvarande sysselsättning. Vi ville veta om de studerade för tillfället och om de har/haft något 

jobb/extrajobb. Nedan i tabellerna följer de svar som respondenterna uppgav vid 

undersökningen. 

Tabell 2 – 4.2 Nuvarande sysselsättning del 1 

Respondent Vilket program studerar du? 

001 Turismutvecklarprogrammet 

002 Civilekonomprogrammet 

003 Ekonomiprogrammet 

004 Kriminologi C 

005 Ekonomiprogrammet 

006 Civilekonomprogrammet  

007 Civilekonomprogrammet 

008 Ekonomiprogrammet, förtillfället JIK 

009 

Civilekonom/ ledning/ styrning av 

tjänsteprocesser 

010 

Ekonomiprogrammet, ledning och 

styrning av tjänsteprocesser 

011 Lärarprogrammet 

012 Civilekonomprogrammet 
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Tabell 3 - 4.3 Nuvarande sysselsättning del 2 

Respondent Arbetslivserfarenhet 

001 

Fabrikant, Administratör,Kioskarbetare, 

Kundtjänstmedarbetare 

002 Restaurang, Studentambassadör 

003 Posten, Hotell Turpa, TQI 

004 Cafébiträde, Sommarlärare 

005 Timanställd på Lantmännen Unibake AB 

006 2 år Dustin Home 

007 Posten Meddelande AB 

008 Ställningsbyggare och Militärtjänst 

009 ICA Maxi 

010 Parken Zoo, OKQ8 

011 

Spansklärare, Hemtjänst, Köksbiträde, 

Servitris, Lärarvikarie, Pizzabud 

012 

Kilfors skogsvård, Uniflex, SLAAB, 

JCDEAUX, Bollnäs skogsentrepenad 
 

 

Den fjärde frågan i enkäten handlade om hur mycket tidigare erfarenhet respondenterna hade 

av serien som användes i undersökningen. Majoriteten av alla respondenter (58 %) hade 

tidigare sett alla avsnitt av serien som visades. Fråga 4 och 5 hör ihop med varandra då fråga 

fem behandlar hur många gånger tidigare respondenten sett just det avsnitt som visades upp 

under undersökningen. Resultatet visar att det inte var något alternativ som stod ut mycket 

mer än något annat. 25 % av respondenterna hade aldrig tidigare sett avsnittet, 33 % svarade 

att de sett avsnittet en gång innan, 17 % av respondenterna hade sett det två gånger och 25 % 

uppgav att de sett avsnittet tre gånger eller fler.  

 
 

Diagram 2 - 4.2 Följer du serien Solsidan 
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Diagram 3 - 4.3 Hur många gånger tidigare har du sett detta avsnitt 

Följande två diagram behandlar fråga 6a och 6b i enkäten. Även dessa frågor hör ihop med 

varandra och resultaten från fråga 6a påverkar om och vad man har svarat på fråga 6b. På 

frågan ”Stördes du av något medan du tittade på programmet?” uppgav 33 % av 

respondenterna att något störde dem under tiden som de tittade på avsnittet i undersökningen. 

Resterande 67 % ansåg att de inte blivit störda av något. Av de som upplevde att det fanns 

något ströningsmoment under tiden de tittade på programmet blev 25 % störda av att 

telefonen ringde/fick sms, 25 % uppgav att de kände sig stressade och resterande 50 % av 

respondenterna som upplevde något störningsmoment under undersökningen har valt att 

kryssa i alternativet ”annat”.  

 

Diagram 4 - 4.4 Stördes du av något medan du tittade på programmet? 
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Diagram 5 - 4.5 Om ja, i så fall vad? 

Fråga 7 och 8 är två frågor med icke-strukturerade svarsalternativ. Dessa två frågor hör ihop 

med varandra. På fråga 7 fick respondenterna ange vilka varumärken eller produkter som de 

uppmärksammade i serien. De fick själva skriva vilka varumärken de såg och blev inte styrda 

av några i förväg uppradade alternativ. Nedan presenteras resultatet på vad var och en av 

respondenterna uppmärksammade. De varumärken/produkter i grön färg visar på att 

respondenten har uppmärksammat ett märke som finns med i det avsnitt som visades, medan 

ett varumärke i röd färg innebär att märket inte finns med i det specifika avsnittet. Vi kan här 

urskilja att Apple och Bauhaus är två varumärken som många har uppmärksammat.  

 
Tabell 4 - 4.4 Vilka varumärken/produkter uppmärksammade du i serien? 

Fråga 7   
Respondent  Varumärken/produkter  

001 Apple, Bauhaus, NK, Sturegallerian, Schutterman, Segway  

002 Iphone, Bauhaus  

003 Apple, Lexus Segway 

004 Märkesväska, kläder, Whiskey, Segway 

005 Bauhaus, Boomerang  

006 Bauhaus, iphone, Di.se 

007 Iphone, Bauhaus, Shutterman, Aftonbladet  

008 

Kia på bilen och bang olofsen telefonen i huset. Apple telefon och 

mac-dator 

009 Apple,(Mac/iphone), Boomerang 

010 Apple 

011 Iphone 4, Bauhaus 

012 Lexus, Apple 
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På fråga 8 fick respondenterna motivera och förklara varför de uppmärksammat de 

varumärken som de uppgav i fråga 7. I och med att detta var en öppen fråga fick 

respondenterna fritt fylla i sina åsikter. Man kan ändå urskilja vissa mönster som är 

gemensamma bland respondenterna. Vissa varumärken/produkter uppmärksammades av 

respondenterna eftersom de var extra tydliga och nämndes högt i avsnittet. Vissa av 

personerna som svarade på enkäten har uppgett att deras intresse kan ha bidragit till att de 

uppmärksammade de varumärken som de angav i fråga 7.  

 
Tabell 5 - 4.5 Varför uppmärksammade du de varumärken/ produkter du uppgav i fråga 7? 

 

Fråga 8 

Varför uppmärksammade du de varumärken som du 

uppgav i fråga 7? 

001 Var tydliga och synliga under klippets gång 

002 

*iPhone: Upprepande visning *Bauhaus: Kvinnan agerade 

(skrek) så tydligt att det helt enkelt fastnade.  

003 

De var utmärkande, man lade märke till dem eftersom det 

verkade som produktionen ville att man skulle 

uppmärksamma dem genom att handlingen kretsade kring 

dem. 

004 

Det är väl något som intresserar mig. Kanske i alla fall 

väskan och kläderna. Sedan kanske det har att göra med att 

produkterna har ett högt ekonomiskt värde. 

005 

Bauhaus-möbler som var på "öppet köp". En karaktär var 

klädd i en Boomerang-piké 

006 

Vissa fall tydlig produktplacering, annat fall att namnet bara 

nämns 

007 Benämns vid namn. Syns (tydligt) i bild. 

008 Bilintresse och teknikintresse 

009 Intresse 

010 Mickan nämnde sin iPhone 

011 Jag kände igen dem 

012 

Bilen tog stor plats i scenen. Apple/Imac är något "alla" 

lägger märke till i dagens samhälle. 

 

Den nionde frågan i enkäten bestod av två delar. Den första delen av frågan hade ett 

strukturerat svarsalternativ. Frågan var ”Anser du att några av de varumärken som du 

uppmärksammade kändes naturliga i det sammanhang de visades upp?” och respondenterna 

fick välja mellan de två svarsalternativen, ja eller nej. Den andra delen av frågan bestod av en 

öppen fråga där respondenterna själva fick ange vilka varumärken de ansåg kändes naturliga 

och varför. Vilket alternativ de valde i första delen av frågan avgjorde om de behövde svara 

på andra delen då endast ett ”ja-svar” ledde till att de behövde besvara fråga 9b. 

 

Diagrammet nedan visar resultatet från den första delen av frågan. 100 % av de personer som 

deltog i undersökningen ansåg att det fanns varumärken och produkter i avsnittet som kändes 

naturliga i sitt sammanhang och svarade därför ”ja” på fråga 9a.  
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Diagram 6 - 4.7 Anser du att några av de varumärken som du uppmärksammade kändes naturliga i det 

sammanhang de visades upp? 

Den andra delen av frågan bestod av ett icke-strukturerat svarsalternativ och presenteras i 

tabellen nedan. Ur resultatet kan man urskilja att många ansåg att vissa varumärken kändes 

naturliga eftersom de visas upp i en miljö som framställs som lite exklusivare och man tycker 

inte det är något konstigt att de finns där. Respondenterna har även svarat att de anser att 

varumärket Apple kändes som en naturlig del av handlingen.   

 

Tabell 6 – 4.6 Vilket/ vilka varumärken ansåg du kändes naturliga i avsnittet och varför? 

Fråga 9b     

Respondent  Vilket/Vilka och varför   

001 Apple, dator på arbetstiden   

002 Iphone   

003 

Apple visades genom produkterna, iphone samt Macbook, vilka är två trendiga 

produkter.  

004 

De dyra kläderna, väskorna kändes naturligt. För de fanns i en dyr "miljö". 

(Saltis)   

005 Boomerang - "Fina kläder till fint folk"   

006 Bauhaus med möblerna   

007 Bauhaus säljer möbler o Shutterman "överklasskläder". Alla har en mobil   

008 Dator vid kontoret, svarar i telefon, bil på parkering   

009 

Rätt användningsområde (apple) Boomerang på Fredde, hyfsat schysst 

märke   

010 När Mickan pratade om sin telefon   

011 Iphone, det är en vanlig mobil, tidsenlig   

012 Klart att Fredde har toyotas lyxvariant av bil och den mest åtråvärda laptop   
 

 

 

Även fråga 10 i enkäten var en tvådelad fråga där svaren på fråga 10a påverkade hur och om 

respondenterna svarade på fråga 10b. Precis som i föregående fråga bestod första delen av en 
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fråga med slutna svarsalternativ och den andra delen av en öppen del. Nedan presenteras först 

resultaten från den första delen av fråga 10. Respondenterna fick svara på om de ansåg att 

något av de varumärken som de uppmärksammade kändes onaturliga i det sammanhang som 

de visades upp. 17 % av respondenterna svarade att de ansåg att vissa produkter och 

varumärken kändes onaturliga i avsnittet som visades. Resterande 83 % ansåg däremot inte att 

något varumärke exponerades på ett onaturligt sätt.  

 

Diagram 7 - 4.8 Anser du att några av de varumärken som du uppmärksammade kändes onaturliga i det 

sammanhang de visades upp? 

Resultatet från den första delen av frågan visar att endast 17 % av respondenterna ansåg att de 

upplevde något/några varumärken som onaturliga i avsnittet som användes i undersökningen. 

Nedan presenteras vilka varumärken som upplevdes som onaturliga och en motivering till 

varför dessa varumärken upplevdes på detta sätt.  

Tabell 7 - 4.7 Vilket/vilka varumärken ansåg du kändes onaturliga i avsnittet och varför? 

Fråga 10b   

Respondent  Vilket/vilka varumärken och varför kändes det onaturligt? 

001 Bauhaus vid diskussionen om arbetsuppgifter i hemmet. 

011 Möbler från Bauhaus känns för oglamourösa för Mickan 

 

Följande fem diagram redovisar resultaten från frågorna 11-15. Dessa frågor hade alla samma 

upplägg. Respondenterna ombads i dessa frågor att svara på vilka varumärken som 

uppvisades i specifika sammanhang i avsnittet. Svarsalternativen har kodats som rätt eller fel 

svar på frågorna.  

På fråga 11, den första av dessa fem frågor, undrade vi var karaktären Mickan i serien hade 

köpt de möbler som hon tvingar Fredde att lämna tillbaka. Resultaten vi fick fram visar att 

hela 67 % lyckades uppmärksamma vilken affär som de rörde sig om i avsnittet. Resterande 

33 % kunde inte komma ihåg namnet på affären eller valde att besvara frågan med ”vet ej”. 
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Diagram 8 - 4.9 Var har Mickan köpt de möbler som hon tvingar Fredde att lämna tillbaka? 

Diagrammet nedan visar hur stor del av respondenterna som uppmärksammade vilket märke 

som karaktären Fredde bär på sin tröja när han spelar tennis. Resultatet visar att endast 17 % 

av personerna som deltog i studien lyckades uppmärksamma varumärket som fanns på hans 

tröja.  

 

Diagram 9 - 4.10 Vilket märke är det på tröjan som Fredde bär när han spelar tennis? 

Fråga 13 i enkäten löd: ”På vilken hemsida var det Fredde surfade in på när han upptäckte att 

Kristian var stormrik?”. På denna fråga har en tredjedel av respondenterna lyckats lägga 

märke till vilken hemsida det var vi sökte och på så sätt svarat rätt på frågan. Övriga 67 % har 

svarat fel på frågan eller uppgett svaret ”vet ej”.  
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Fel
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Diagram 10 - 4.11 På vilken hemsida var det Fredde surfade in på när han upptäckte att Kristian var stormrik? 

Svaren från fråga 14 uppvisar ett väldigt jämnt resultat. 50 % av respondenterna svarade rätt 

på frågan ” Vilket företag anser Anna att Alex ska gifta sig med istället när han vill införa 

poängsystemet?”. Den övriga respondenterna svarade fel på frågan och hade inte lyckats 

uppmärksamma vilket företag som efterfrågades.  

 

Diagram 11 - 4.12 Vilket företag anser Anna att Alex ska gifta sig med istället när han vill införa 

poängsystemet? 

Den sista frågan där undersökningsdeltagarna fick svara på specifika frågor om vilka 

varumärken som exponerades i serien var fråga 15. På denna fråga undrade vi i vilken affär 

karaktären Mickan och hennes vän Lussan handlar kläder. Även på denna fråga är resultatet 

jämnt fördelat bland deltagarna och 50 % har angett rätt svar och 50 % fel svar.  
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Diagram 12 - 4.13 I vilken affär är Mickan och Lussan och handlar kläder? 

På fråga 16 i enkäten gav vi respondenterna ett antal varumärken att välja bland. Vissa av 

varumärkena/produkterna fanns med i avsnittet som visades i undersökningen, vissa fanns 

med i serien som helhet men inte just i detta avsnitt och en del av varumärkena som 

respondenterna fick välja mellan var påhittade och fanns inte med överhuvudtaget. Endast de 

varumärken som fanns med i avsnittet som visades i undersökningen har räknats med. 

Resultaten visar en viss spridning, men det utmärkande alternativet var att respondenterna 

uppmärksammade sex varumärken/produkter då 33 % kryssat för sex rätta märken. Sju eller 

åtta varumärken uppmärksammades av 17 % vardera. Resterande 24 % är jämnt fördelade 

mellan alternativen tre, fyra och elva. Det förekom även ett bortfall på 8 %.  

 

Diagram 13 - 4.14 Hur många varumärken uppmärksammade du? 

Diagrammet nedan hör ihop med fråga 16 och visar de varumärken som fanns med i avsnittet 

och hur många som uppmärksammade var och ett av dessa varumärken. De olika färgerna på 

staplarna visar till vilket av intressena i fråga två som vi tänker att varumärkena kan kopplas 

ihop med. Till exempel tänker vi oss att Nk, Nathalie Schuterman, Sture Gallerian, Burberry 

och Boomerang kan länkas samman med ett modeintresse. Resultatet visar att det är många av 
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respondenterna som uppmärksammade Apple, Bauhaus och Singapore Airlines. Dessa tre 

märken representerar enligt oss ett intresse för teknik, inredning och resor.  

 

Diagram 14 - 4.15 Hur många varumärken uppmärksammade du? 

På fråga 17, som var den sista frågan i enkäten, ville vi att respondenterna skulle ta ställning 

till vad de anser om produktplacering. Svarsalternativen bestod av en kvot/intervallskala med 

fem alternativ. Det mest utmärkande alternativet var en trea då 42 % av deltagarna i studien 

valde detta alternativ och det innebär att de ansåg sig vara neutrala till påståendet. Resultatet 

visar även att 25 % av respondenterna var mycket positiva till produktplacering i serier. Även 

i denna fråga fick vi ett bortfall på 8 %.  

 

Diagram 15 - 4.16 Vad är din inställning till produktplacering i serier? 

Tabellen nedan visar en lista över alla varumärken som finns med i avsnittet i ordning efter 

hur många respondenter som uppmärksammade varumärket i fråga 7 och 17. De olika 

varumärkena exponerades i avsnittet på varierande sätt. Vissa varumärken visades endast i 

bild, vissa enbart med ljud och en del förekom med både ljud och bild. Resultatet visar att en 

stor del av respondenterna uppmärksammade varumärken som uppvisades med både ljud och 
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bild. Det var även vissa varumärken som uppmärksammades trots att de endast visas i bild 

eller med ljud.  

 

Tabell 8 - 4.8 Hur exponeras varumärket? 

  

Varumärke Hur exponeras varumärket?* 

Antal respondenter 

som 

uppmärksammade 

varumärket 

1 Apple Bild sex ggr och ljud en gång   11 

2 Bauhaus Ljud och bild samtidigt 10 

3 Singapore Airlines Ljud 9 

4 Segway Bild 8 

5 ICA Ljud 7 

6 Nathalie Shuterman Ljud två ggr 6 

7 Hemfrid Ljud 5 

8 Lexus Bild 4 

9 Sture Gallerian  Bild 3 

10 NK Bild 2 

10 Boomerang Bild fyra ggr 2 

10 Babolat Bild 2 

10 Burberry Bild två ggr 2 

10 Wilson Bild 2 

11 DI.se Bild 1 

11 Newport Bild 1 

12 Valio Bild 0 

12 Bugaboo Bild 0 

12 Christian Louboutin Bild 0 

12 Kavli Bild 0 

12 Sergio Tacchini Bild 0 

*Hur produkten visas upp i serien och hur många gånger den exponeras. 
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Vad är din 

inställning till 

produktplacering?                                               Antal uppmärksammade varumärken Medelvärde Stdav

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 eller fler

Negativ (1-2) 1 7 0

Neutral (3) 1 1 2 1 1 5,75 2,54

Positiv  (4-5) 1 2 2 6,2 2,88

Hur många gånger tidigare har 

du sett detta avsnitt? Antal rätta svar Medelvärde Stdav

0 1 2 3 4 5

Aldrig 1 2 0,67 0,47

1 gång 2 1 1 2,25 1,64

2 gånger 1 1 2,00 1,00

3 eller fler gånger 2 1 3,67 0,94

Hur många gånger 

tidigare har du sett 

detta avsnitt? Antal uppmärksammade varumärken Medelvärde Stdav

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 eller fler

Aldrig 1 2 6,67 0,47

1 gång 1 1 1 1 7,25 2,59

2 gånger 1 1 3,00 3,00

3 eller fler gånger 1 1 1 5,67 2,05

Kön Antal uppmärksammade varumärken Medelvärde Stdav

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 eller fler

Kvinna 1 1 1 1 1 5,80 3,92

Man 1 1 3 2 6,57 1,59

Stördes du av 

något medan du 

tittade på 

programmet                                                Antal uppmärksammade varumärken Medelvärde Stdav

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 eller fler

Ja 2 1 7,33 0,47

Nej 1 1 1 4 1 1 5,56 2,91

4.1 Kontingenstabeller  
Tabell 9 - 4.9 Stördes du av något medan du tittade på programmet/ antal uppmärksammade varumärken 

 

Tabell 10 – 4.10 Vad är din inställning till produktplacering/ antal uppmärksammade varumärken 

 

Tabell 11 – 4.11 Hur många gånger har du sett detta avsnitt/ antal rätta svar 

 

Tabell 12 – 4.12 Kön/ Antal uppmärksammade varumärken 

 

Tabell 13 – 4.13 Hur många gånger har du sett detta avsnitt/ antal uppmärksammade varumärken 
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Sportintresse Antal uppmärksammade sportmärken

0 1 2 3 4 eller fler

Sportintresse 1 x

Sportintresse 2 x

Sportintresse 3 x

Sportintresse 4 x

Sportintresse 5 x

Sportintresse 6 x

Sportintresse 7 x

Sportintresse 8 x

Sportintresse 9 x

Sportintresse 10 x

Medevärde 0,20

Stdav 0,40

Ej modeintresserad Antal uppmärksammade modemärken

0 1 2 3 4 eller fler

Ej modeintressrad 1 x

Ej modeintressrad 2 x

Ej modeintressrad 3 x

Ej modeintressrad 4 x

Ej modeintressrad 5 x

Ej modeintressrad 6 x

Ej modeintressrad 7 x

Ej modeintressrad 8 x

Medelvärde 1,13

Stdav 0,33

Modeintresse Antal uppmärksammade modemärken

0 1 2 3 4 eller fler

Modeintresserad 1 x

Modeintresserad 2 x

Modeintresserad 3 x

Modeintresserad 4 x

Medelvärde 1,75

Stdav 1,30

Tabell 14 – 4.14 Modeintresse/ antal uppmärksammade modemärken 

 

 

 

 

 

 

Tabell 15 – 4.15 Sportintresse/ antal uppmärksammade sportmärken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16 – 4.16 Ej modeintresserad/ antal uppmärksammade modemärken 
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Ej sportintresserad  Antal uppmärksammade sportmärken

0 1 2 3 4 eller fler

Ej sportintressrad 1 x

Ej sportintressrad 2 x

Medelvärde 1

Stdav 1

Tabell 17 – 4.17 Ej sportintresserad/ antal uppmärksammade sportmärken 
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5. Analys  

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår analys av den insamlade datan. Vår insamlade 

data har analyserats tillsammans med våra tidigare utvalda vetenskapliga teorier. Detta 

kapitel kommer att ligga till grund för de slutsatser som presenteras senare i rapporten. 

 

Enligt perceptionsteorin påverkar intresset hos individen och dennes sysselsättning vad denne 

uppmärksammar genom sina sinnen. Enligt vår analysmodell uppmärksammar de individer 

som har ett intresse inom en kategori fler varumärken inom denna än de som ej har ett intresse 

inom samma kategori. Några respondenter i studien har uppgett att anledningen till att de 

uppmärksammade de varumärken som de uppgav var tack vare ett intresse för dessa typer av 

produkter. En respondent svarade på frågan om varför hon uppmärksammat de varumärken 

hon gjort att: ” Det är väl något som intresserar mig. Kanske i alla fall väskan och kläderna”. 

Genom analys av spridningsdiagram och medelvärden har vi ej kunnat se några samband som 

tyder på att ett intresse för något gör att man uppmärksammar mer varumärken inom denna 

kategori än individer utan detta intresse. Exempelvis var medelvärdet för antal 

uppmärksammade varumärken bland de som uppgav sig vara intresserade av sport 0.2 medan 

medelvärdet inom kategorin för personer som ej var intresserade av sport låg på 1. Däremot 

var medelvärdet av uppmärksammade modemärken bland de modeintresserade 1.75 och bland 

de ej modeintresserade var medelvärdet 1.25.  

 

Diagram 16 - 5.1 Antal uppmärksammade modemärken 
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Diagram 17 -  5.2 Antal uppmärksammade sportmärken 

Vid analys av sysselsättning och hur den kan påverka vad man uppmärksammar vid 

produktplacering har vi inte kunnat se någon koppling mellan dessa två. Vi har kunnat urskilja 

att en respondent som lagt märke till majoriteten av alla tekniska prylar även har arbetat inom 

hemelektronikbranschen. Dock har många andra respondenter kunnat urskilja samma typ av 

produkter utan att vara inom den tekniska branschen.  

Det mest frekvent uppmärksammade varumärket i vår studie är Apple. Av de 12 respondenter 

som deltog i studien var det hela 11 stycken som uppmärksammade Apple. I Mårtenssons bok 

Marknadskommunikation beskrivs produktplacering som ett effektivt sätt att marknadsföra 

sig på för företag med en hög varumärkeskännedom. Apple är ett av världens mest kända 

varumärken och har en stark varumärkeskännedom. Att Apple var det mest uppmärksammade 

varumärket i vår studie stämmer överrens med Mårtenssons teori om 

varumärkeskännedomens effekt på produktplacering.  

Analysmodellen visar att produktplaceringens utformning har en inverkan på vad och hur 

mycket av produktplacering som uppmärksammas av en individ. Ett varumärke som 

uppmärksammades av många respondenter var som nämndes tidigare, Apple. Apples 

produkter är i bild sex gånger, och vid två av dessa tillfällen är loggan placerad mitt i bild. 

Utöver dessa fyra gånger nämns en av deras produkter även vid namn en gång under 

avsnittets gång. Det näst mest uppmärksammade varumärket som tabell 4.8 visar är Bauhaus 

som har en extremt tydlig exponering i detta avsnitt av Solsidan. Handlingen bygger till viss 

del på varumärket och det både nämns, visas upp samt nämns och visas upp samtidigt. 

Bauhaus har inte den höga varumärkeskännedom som Apple har men tack vare den intensiva 

exponeringen är det endast två respondenter som inte uppmärksammade varumärket. Apple 

och Bauhaus är de mest exponerade varumärkena i detta avsnitt och även de mest 

uppmärksammade i vår studie. Efter analys av tabell 4.8 har vi kunnat urskilja att de tre mest 

uppmärksammade varumärkena i vår undersökning är de som har exponerats audiellt eller 

audiellt och visuellt. Av de sju mest uppmärksammade varumärkena är det inte mindre än sex 

av dessa som exponeras audiellt.  Detta motsäger den teori som Mårtenson lagt fram om att 

man ska välja att aktivera synen i första hand om man endast kan välja ett sinne. I vår studie 

har det visat sig att det är genom hörsel de flesta respondenter registrerar information. Gupta 
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och Lord skriver i sin artikel om problem med att endast använda sig av visuell 

produktplacering, vilket är det vanligaste. Man löper då en stor risk att mottagaren inte minns 

produkten som visas upp då den aldrig nämns. I vår studie är så gott som alla varumärken som 

flest respondenter har uppmärksammat uppvisade audiellt eller en kombination av visuellt och 

audiellt vilket styrker Gupta och Lords teori om riskerna med enbart visuell produktplacering. 

De audiella märkena har en fördel gentemot de som endast visas upp visuellt om 

respondenten inte är bekant med varumärkets symbol sedan tidigare.  

100 % av deltagarna i studien har uppgett att något av de varumärken som de uppmärksammat 

kändes naturliga i de sammanhang de visades upp. Apple var det mest frekvent nämnda märke 

när denna fråga ställdes. Ett flertal respondenter uppgav att många ”lyxmärken” passade bra 

in i sitt sammanhang då de exponerades kring Mickan och Fredde i deras något lyxigare 

vardag på Solsidan. Marknadsförarna och manusförfattarna har således lyckats väva in dessa 

varumärken i denna rätta miljön och på ett sätt som känns trovärdigt hos tittaren (Brandnews 

2003). Detta är ett viktigt steg vid effektiv produktplacering. En respondent uttryckte detta på 

följande sätt: ”Klart att Fredde har Toyotas lyxvariant av bil och den mest åtråvärda laptop”. 

Mellan hur mycket naturlig/onaturlig produktplacering påverkar hur mycket man 

uppmärksammar vid produktplacering har vi ej genom vår studie kunnat finna några 

kopplingar. 

Innan studien genomfördes fanns ett antagande om att de åskådare som har en negativ 

inställning till produktplacering kommer att irritera sig på de varumärken som visas upp och 

på så vis lägga märke till fler än de respondenter som har en positiv inställning till 

produktplacering. Vissa anser att en alltför tydlig produktplacering både stör och förstör 

handlingen (Russell, 2002). Efter analys av resultatet av vår undersökning kan detta styrkas. 

Medelantalet uppmärksammade varumärken av de personer som ansåg sig vara negativt 

inställda till produktplacering var 7 stycken. Bland de som ansåg sig vara neutrala eller 

positiva var medelantalet varumärken något lägre. Våra resultat stämmer överrens med 

tidigare antagande och den teori som Russell lägger fram om att en negativ inställning till 

produktplacering leder till att man uppmärksammar produktplacering i en större grad.  

 

Diagram 18 - 5.3 Vad är din inställning till produktplacering/antal uppmärksammade varumärken 
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Enligt analysmodellen kan förekomsten av brus påverka vad och hur mycket av 

produktplacering en individ uppmärksammar. Då brus förvränger budskap och gör dem 

svårare att uppfatta leder uppkomsten av brus till att produktplaceringens effekt minskar, det 

vill säga att de som utsätts för brus vid produktplacering uppmärksammar mindre. Efter 

analys av vår data visar resultatet att de som upplevde brus vid undersökningstillfället har 

uppmärksammat fler varumärken än de respondenter som ej stördes. Medelantalet 

uppmärksammade varumärken bland de respondenter som upplevde brus var 7.33 och endast 

5.56 stycken bland de som ej upplevde brus. Dessa resultat visar på en motsats till de tidigare 

antaganden som fanns vid studiens början om att man uppmärksammar mindre vid 

uppkomsten av brus än när brus ej förekommer.  

 

 

Diagram 19 - 5.4 Stördes du av något medan du tittade på programmet/antal uppmärksammade varumärken 

I vår undersökning var 58 % män och 42 % kvinnor. Efter analys av de två könsgrupperna 

fann vi att medelantalet uppmärksammade varumärken bland kvinnor var 5.8 stycken och 

medelantalet bland männen var 6.6 varumärken. Det saknades tidigare teori inom detta 

område och vi ansåg det därför intressant att se hur det skilde sig mellan könen. Kvinnorna 

visade en större spridning i sina svar än vad männen gjorde. Männens svar är mer 

koncentrerade runt medelvärdet.    
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Diagram 20 - 5.6 Kön/Antal uppmärksammade varumärken 

Efter att ha analyserat spridningsdiagrammet (Diagram 5.7) över tidigare erfarenheter av detta 

specifika avsnitt och antal rätta svar på detaljfrågorna har vi kunnat utläsa en trend. Denna 

trend visar på ett positivt samband mellan hur många gånger man har sett avsnittet och antal 

rätta svar på detaljfrågorna 11-15. Som Lars Gunnar Lundh skriver i sin bok Kognitiv 

psykologi krävs det att information uppmärksammas, bearbetas och upprepas för att den ska 

lagrad i en individs minne. Trenden vi har funnit angående tidigare erfarenheter och antal rätta 

svar styrker Lars Gunnar Lunds teori om upprepning för att bevara och plocka fram 

information. 

  

Diagram 21 - 5.7 Hur många gånger tidigare gånger har du sett detta avsnitt/ antal rätt 

Spridningsdiagrammet över Hur många gånger tidigare har du sett detta avsnitt och antal 

uppmärksammade varumärken visar på stor spridning. Det går ej att utläsa någon trend som 

säger att mer erfarenhet av serien skulle leda till att man uppmärksammar ett större antal 

varumärken. Detta motsäger det som nämndes i tidigare stycke. Lundh påpekar i sin bok 
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Kognitiv psykologi att även om man lyckas bevara information kan det vara svårt för oss att 

behålla den under en längre tid.  

 

Diagram 22 – 5.8 Hur många gånger tidigare har du sett detta avsnitt/Antal uppmärksammade varumärken 
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6. Slutsats 

Här presenteras de slutsatser vi kommit fram till genom vår studie. Vi kommer i detta kapitel 

att besvara våra forskningsfrågor. De antaganden som togs fram i början av studien kommer 

här att förkastas eller behållas. 

 

Hur mycket uppmärksammas produktplacering i Tv-serier av åskådaren? 

Medelantalet observerade varumärken per respondent var sex stycken varumärken. Maximalt 

antal observerade varumärken hos en respondent låg på 11 stycken och minimum låg på tre 

stycken. Med tanke hur många varumärken som exponerades i avsnittet uppmärksammades 

relativt få av respondenterna. En trend vi har kunnat utläsa genom vår studie är att många av 

respondenterna uppmärksammar samma varumärken (Se tabell 4.8). De mest 

uppmärksammade varumärkena är de som har haft starkast exponering i avsnittet och visats 

upp flest antal gånger (Se tabell 4.8). 

Hur påverkar bakomliggande faktorer hos individen vad denne uppmärksammar vid 

produktplacering?  

Det varumärke som uppmärksammades av flest respondenter är också ett varumärke som är 

världskänt för sin höga varumärkeskännedom. Dess logotype känns igen av de flesta. I toppen 

av listan över uppmärksammade varumärken fanns ett antal varumärken med hög 

varumärkeskännedom. Varumärkeskännedomen hos varumärket är en faktor som starkt 

påverkar vilka varumärken som uppmärksammas vid produktplacering. Har man ett 

varumärke med hög varumärkeskännedom är det lättare att nå ut med sin produktplacering.      

Vår analysmodell visade på ett positivt samband mellan intresse för en specifik kategori och 

antal uppmärksammade varumärken inom den. Det har ej, genom analys av vår data, gått att 

finna något samband mellan intresse och hur många varumärken inom intressegruppen man 

uppmärksammar. Spridningen var alltför stor för att kunna avgöra om det fanns ett samband 

mellan dessa. Det leder oss fram till att antagande 1 Intresset hos den individen som mottager 

produktplaceringen påverkar vad/hur produktplaceringen uppmärksammas ej kan styrkas 

genom vår undersökning. 

Medelantalet uppmärksammade varumärken var högre bland de manliga deltagarna i vår 

studie än bland våra kvinnliga deltagare. Kvinnorna har uppvisat en större spridning bland 

sina svar. Den individ i undersökningen som uppmärksammade flest antal varumärken var en 

kvinna, men medelantalet uppmärksammade varumärken bland männen låg högre än för 

kvinnorna.     

Vi har ej kunnat finna ett samband som styrker att sysselsättningen hos den individ som 

mottar produktplaceringen skulle påverka hur mycket denne uppmärksammar. Svaren från 

respondenterna var alltför spridda för att kunna dra en grundlig slutsats om hur 
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sysselsättningen kan ha påverkat de svar vi fått i undersökningen. Antagande 2 

Sysselsättningen hos den individ som mottager produktplaceringen påverkar vad/hur 

produktplaceringen uppmärksammas bör förkastas efter våra resultat.  

Tidigare erfarenheter hos respondenten av det specifika avsnittet som användes i 

undersökningen har positiv påverkan på hur väl man uppmärksammar detaljer vid 

produktplacering i Tv-serier. Respondenter som saknade tidigare erfarenheter av avsnittet 

upplevde det mycket svårare att besvara detaljfrågor. Dock har vi endast funnit ett samband 

som säger att tidigare erfarenhet är till fördel när man söker svar på detaljerade frågor. Det 

fanns ej någon trend som pekade på att det skulle finnas något samband mellan tidigare 

erfarenheter och antal uppmärksammade varumärken. I och med att tidigare erfarenheter av 

serien har viss påverkan på vad som uppmärksammas vid produktplacering kan ej antagande 3 

Individens tidigare erfarenheter av serien där produktplacering finns påverkar hur mycket av 

produktplaceringen denne uppmärksammar förkastas.    

Hur påverkar exponeringen av varumärket och produktplaceringens utformning i 

serien vad man uppmärksammar? 

Vår undersökning har visat att den faktor som har starkast påverkan på vad man 

uppmärksammar vid produktplacering är produktplacerings utformning. Varumärken som 

exponeras kraftigt, skriks ut eller centreras i bild uppmärksammas i mycket större grad av 

åskådaren än de varumärken som inte gör det. Detta oavsett om varumärket har en hög 

varumärkeskännedom eller inte. Studien har också visat att det är de märken som exponeras 

audiellt som uppmärksammas av flest åskådare. Det är alltså genom att aktivera hörseln som 

man fångar tittarnas uppmärksamhet vid produktplacering. Detta motsäger den teori som vi 

tidigare har studerat om detta ämne som säger att det är synen som är det sinne man ska 

aktivera i första hand om man endast kan välja ett sinne. Det mest uppmärksammade 

varumärket i vår studie är även det varumärke som exponeras flest gånger i detta avsnitt. Hur 

många gånger ett varumärke exponeras vid produktplacering är även det en starkt bidragande 

faktor till hur väl varumärket uppmärksammas. Antagande 4 – Beroende på hur varumärken 

exponeras i serien kommer det påverka hur mycket individen uppmärksammar vid 

produktplacering kan ej förkastas efter våra resultat. En slutsats vi har nåt fram till är att hur 

produktplaceringen är utformad starkt påverkar hur mycket man uppmärksammar vid 

produktplacering. Detta är den starkast bidragande faktorn som avgör hur mycket och vad 

som uppmärksammas.    

En faktor som enligt tidigare teori skulle ha en negativ påverkan på antal uppmärksammade 

varumärken är förekomsten av brus. Resultatet från vår studie har dock visat att de 

respondenter som upplevde brus vid undersökningstillfället har uppmärksammat ett större 

antal varumärken än de respondenter som ej upplevde något brus. Detta motsäger alltså den 

tidigare teorin inom detta område. 

I vår analysmodell fanns även faktorn naturlig och onaturlig med. Dock har vi ej kunnat dra 

några slutsatser om hur detta påverkar hur mycket man uppmärksammar vi produktplacering. 
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En annan faktor som enligt tidigare teori skulle påverka hur mycket man uppmärksammar vid 

produktplacering är vilken inställning man har till produktplaceringen. Enligt teorin skulle en 

individ med negativ inställning till produktplaceringen också uppmärksamma ett större antal 

varumärken. Denna slutsats har även vi nått fram till genom vår studie. Medelantalet 

uppmärksammade varumärken för de respondenter som ansåg sig vara negativt inställda till 

produktplacering var högre än för de grupper med respondenter som ansåg sig vara endera 

neutrala eller positiva. 

 

 

 

  



 

46 
 

7. Fo rslag till vidare forskning  

Nedan presenteras våra förslag till vidare forskning.   

 

Ett förslag till vidare forskning vore att genomföra undersökningen bland något mer blandade 

åldersgrupper. Det vore intressant att få en större spridning på resultatet. Ett större 

åldersspann skulle kunna bidra till ett mer generaliserbart resultat än vid vårt fall där vi 

använde oss utav ett mer begränsat urval respondenter. Vår undersökning genomfördes endast 

vid Örebro universitet och blev på så sätt begränsat till studenter. Om denna studie skulle 

göras om på nytt vore det intressant att även undersöka äldre respondenters inställning till 

produktplacering.  

Vid en upprepning av denna studie skulle det vara intressant att använda sig av någon form av 

störningsmoment. Detta för att kunna undersöka om eventuella störningar under 

genomförandet påverkar respondenten. Ett alternativ skulle kunna vara att en telefon ringer 

när avsnittet spelas upp som stör respondenternas koncentration. På så sätt kan man mäta om 

en störning av något slag kommer att påverka vad och hur mycket respondenterna 

uppmärksammar. Ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att man har två eller fler grupper av 

respondenter och sedan endast utsätta en grupp för störningar. Sedan kan man jämföra hur det 

skiljer sig mellan grupper.  
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Bilaga 

Bilaga 1: Enkät 

 

Kära respondent! 

Vi är tre studenter vid Örebro universitet och vi håller just nu på med vår 

kandidatuppsats och skulle vara tacksamma om vi nu efter att du sett det 

utvalda avsnittet av Solsidan kunde få din hjälp med att svara på ett antal 

frågor. 

Var vänlig och läs instruktionerna noga till varje fråga om hur den ska 

besvaras då detta skiljer sig åt från fråga till fråga.    

Vi tackar oerhört mycket för att ni tog er tid till att delta i vår undersökning då 

detta är av stor vikt för vårt fortsatta arbete. 

Fråga 1  

Kvinna   Man  

   

Fråga 2  

Vad har du för intressen? (Markera de alternativ som passar in på dig) 

Fordon 

Mode 

Inredning 

Sport 

Teknik 

Matlagning 

Musik 

Resa 

Annat………………………………………………………………………. 



2 

 
 

 

Fråga 3  

Nuvarande sysselsättning (Vänligen fyll i vilket program/kurs du studerar och 

om du har haft eller har något jobb/extrajobb vill vi gärna veta var) 

Studerar……………………………………………………………………………… 

Arbetslivserfarenhet……………………………………………………………….. 

 

Fråga 4  

Följer du serien Solsidan? 

Ja, sett alla avsnitt  

Nja, sett något enstaka avsnitt  

Nej 

 

Fråga 5  

Hur många gånger tidigare har du sett detta avsnitt? 

Aldrig 

1 

2 

3 eller fler 
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Fråga 6 

Stördes du av något medan du tittade på programmet? 

 Ja 

  Nej 

Om ja, i så fall vad? (Fyll i det alternativ som passar) 

Telefonen ringde/fick sms 

Någon väsnades i rummet 

Någon hostade 

Någon pratade 

Kände mig stressad  

Kände mig nervös inför undersökningen 

Annat..................................................... 

 

Fråga 7 

Vilka varumärken/produkter uppmärksammade du i serien? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

Fråga 8  

Varför uppmärksammade du de varumärken/produkter du uppgav i fråga 7? 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 
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Fråga 9 

Anser du att några av de varumärken som du uppmärksammade kändes 

naturliga i det sammanhang de visades upp? 

Ja  

Nej  

Om ja, i så fall vilket/vilka och varför…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Fråga 10 

Anser du att några av de varumärken som du uppmärksammade kändes 

onaturliga i det sammanhang de visades upp? 

  Ja 

  Nej  

 Om ja, i så fal vilket/vilka och varför……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Fråga 11 

Var har Mickan köpt de möbler som hon tvingar Fredde att lämna tillbaka? 

…………………………………………………………………………………………….. 

Fråga 12 

Vilket märke är det på tröjan som Fredde bär när han spelar tennis? 

……………………………………………………………………………………………… 

Fråga 13 

På vilken hemsida var det Fredde surfade in på när han upptäckte att Kristian 

var stormrik? 

……………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 14 

Vilket företag anser Anna att Alex ska gifta sig med istället när han vill införa 

poängsystemet? 

………………………………………………………………………………………………. 

Fråga 15 

I vilken affär är Mickan och Lussan och handlar kläder? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fråga 16  

Vilka av följande varumärken uppmärksammade du? (Ringa in alla de 

varumärken du uppmärksammade i klippet) 

ICA  Fred Perry  Volvo 

Dressman  Bauhaus  Nathalie Schuterman  

  

Apple   Louis Vuitton Babolat  

NK  Burberry  Boomerang  

Wilson  Sergio Tacchini Bugaboo 

Brothers  Segway  Christian Louboutin 

Skoda  Lexus  Mcdonalds 

Samsung  Sture Gallerian Hemfrid 

Valio  Newport   Kavli  

Singapore airlines  Nike   Arla  

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=fred%20perry%20&source=web&cd=3&ved=0CEoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFred_Perry&ei=nda1UMexPOSC4ATLzoDACg&usg=AFQjCNHIb88w8kz1ZbPqpzcR9o_-Du4Ifg
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Fråga 17 

Vad är din inställning till produktplacering i serier? 

Mycket negativt inställd  1 2 3 4 5 Mycket positivt inställd 

    

 

    Tack för din medverkan! 

 

                  

 

 


