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Sammanfattning 

Den här undersökningen behandlar svenska tv-tittares tv-vanor och huruvida de reflekterar 

över det material de möter i olika tv-produktioner. Syftet har varit att beskriva och analysera 

svenska tv-tittares attityd till produktplacering. Frågeställningarna är följande: 1. Hur ser atti-

tyden till produktplacering ut hos svenska tv-tittare som vuxit upp med kommersiell tv? 2. 

Hur ser attityden till produktplacering ut hos svenska tv-tittare som inte vuxit upp med kom-

mersiell tv? 3. Hur formas och förändras svenska tv-tittares attityd till produktplacering?

 Undersökningen utgår från Schröders flerdimensionella modell rörande medierecept-

ion för att beskriva hur respondenterna avkodar produktplacering. Samt The Elaboration Li-

kelihood Model som beskriver hur attityder formas och förändras. Fokusgrupper är den hu-

vudsakliga metoden, vilken är lämplig när syftet ligger i att undersöka just attityder.  

 Efter att ha besvarat frågeställningarna utifrån analys med hjälp av presenterade mo-

deller blev resultatet som sådant: Attityden till produktplacering hos den äldre generationen 

som inte är uppvuxen med kommersiell tv är okritisk och positiv. Attityden till produktplace-

ring hos den yngre generationen som är uppvuxen med kommersiell tv är kritisk, misstänksam 

och ifrågasättande. De yngre respondenterna formade negativa attityder till produktplacering 

när de tyckte att produktplaceringen störde i ett program medan de äldre respondenterna inte 

visade några tecken på bestående negativa attitydförändringar. Båda åldersgrupperna visade 

att karaktärer i filmer och tv-serier tillfälligt kan påverka deras attityd till en produkt positivt 

och den yngre gruppen visade att karaktärer även kunde påverka deras attityd till en produkt 

negativt. I fallet med respondenterna i den här undersökningen är respondenterna från den 

äldre generationen positivt inställda till produktplacering delvis eftersom de knappt märker av 

det medan de yngre respondenterna visade en mer negativ inställning till produktplacering 

samtidigt som de uppskattar när produkter de själva använder figurerar i filmer och tv-serier 

som de konsumerar.  

 

Nyckelord: produktplacering, attitydundersökning, generationer, fokusgrupper 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Since product placement is a relatively new phenomenon in Swedish television, there is a lack 

of research on what attitudes Swedish TV-viewers hold towards it. This is where our paper 

will contribute to the research. The purpose of this reserachpaper is to describe and analyze 

what attitude Swedish TV-viewers has towards product placement. Kim Schröders multidi-

mensional model of mass media reception were used, which is a developed model from Stuart 

Hall’s “encoding/decoding” one-dimensional model. As a complement to Schröders model 

The Elaboration Likelihood Model by Richard Petty and John Cacioppo was applied to the 

gathered material. ELM is a dual process theory which describes how attitudes form and 

change. The method used, focus groups, is a suitable method when describing and analyzing 

attitudes. The material generated from the focus groups interviews were divided into two 

themes “motivation” and “position” deriving from Schröders model. The results of the re-

search came to show that the respondents in this study, who had grown up with commercial 

television, held positive attitudes towards product placement. While the respondents, who had 

not grown up with commercial television, was critical, questioning and suspicious towards it. 

The younger respondents formed negative attitudes towards the phenomenon when they felt 

that the product placement were an unnatural interruption in the television show while the 

older respondents showed no such tendencies. Both age groups showed that characters in 

movies and television shows could temporary affect their attitude on product placement either 

positive or negative. This research paper makes an attempt to contribute to the rather unex-

plored area of attitude research on product placement amongst Swedish TV-viewers.  

 

Keywords: product placement, attitudes, generations, focus groups, Sweden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi vill tacka alla som har varit en del av den här undersökningen, våra 16 respondenter i fo-

kusgrupperna, fyra representanter från tre av Sveriges framträdande produktionsbolag, tek-

niska institutionen på Uppsala Universitet som lånat oss diktafonen vi använt under intervju-

erna samt vår handledare Lowe Hedman som guidat oss genom arbetet. Arbetet har i sin hel-

het utförts av Erika Karlsson och Susanne Sainio, som gjort hela urvalet, processen och skriv-

arbetet tillsammans.  
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1. Inledning 

“What is that on your feet?” 

“Mm Converse All-Stars vintage 2004. Don’t turn your face up like that I know you want 

some all you got to do is ask” (i,Robot Converse Product Placement 2015-01-05). 

 

Ovanstående citat är hämtat ur filmen “I Robot” från 2004 där Will Smiths karaktär Del 

Spooner talar med “Granny” om sina nya Converse All-Stars. Conversen är ett exempel på 

klassisk produktplacering vilket innebär att en produkt är taktiskt placerad för att synas i bild 

under en filmscen (Lehu 2007: 9). Produktplacering är ett fenomen som under det senaste 

årtiondet blivit vanligare i svenska tv-produktioner. Utvecklingen har dock gått relativt trögt i 

Sverige, jämfört med exempelvis USA, på grund av strikt svensk lagstiftning (Mildner 2006). 

Plattformar som Netflix, Viaplay och HBO förflyttar tittande från linjär tv vilket innebär att 

produktionsbolag måste titta på nya finansieringsmöjligheter till produktioner, som bland an-

nat produktplacering.1 

Följande bestämmelser är från Myndigheten för radio och tv och är hämtade ur radio- 

och tv-lagen som klargör att produktplacering är tillåten i filmer, tv-serier, sportprogram och 

program med lätt underhållning, med förutsättningen att programmen inte är riktade till barn 

under tolv år. Kommersiella intressen får heller inte “gynnas på ett otillbörligt sätt” (Myndig-

heten för radio och tv 2010).        

 Produktplacering som fenomen anser en form av marknadsföring som går ut på att 

företag använder sig av en situation som egentligen inte är kommersiell för att förmedla ett 

kommersiellt budskap. Sveriges konsumenter menar att produktplacering är den mest effek-

tiva marknadsföringen eftersom många som har en negativ inställning till reklam i allmänhet 

inte nödvändigtvis behöver uppfatta produktplacering som just reklam (Cowley & Barron 

2008: 90). Enligt en omfattande undersökning av Sveriges Annonsörer har endast 18 % av 

svenskarna idag en positiv inställning till reklam (Sveriges Annonsörer 2012: 4). Mediepro-

duktioner där företag betalar för att integrera sina produkter är bland annat filmer, tv-serier, 

musikvideos, dataspel och bloggar (Sveriges konsumenter).     

 Produktionsbolag arbetar med produktplacering som en möjlighet till nya intäkt-

strömmar och produktplacering kan användas som ett produktionsstöd för att täcka produkt-

ionskostnader. Produktplacering innebär att produktionsbolaget har fått betalt för att ha med 

                                                           
 

1 Anonym informant 2, Ekonomichef svenskt produktionsbolag, Stockholm 2014, intervju 26 november. 
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en produkt i tv-programmet eller filmen, till skillnad från när produkter används i program för 

att till exempel skapa en karaktär eller som statussymboler. Ur produktionsbolagens synvinkel 

måste produktplaceringen vara “bra” för att den annars kan störa tittarna. Ekonomichefen på 

ett svenskt produktionsbolag menar att endast en liten del av de produkter som förekommer i 

produktioner är just produktplaceringar. Programmet planeras inte efter produktplaceringen 

utan produktplaceringen integreras först efter programbudgeten satts, om det inte går ihop 

tittar produktionsbolaget tillsammans med kanalen på möjliga sätt att finansiera produktion-

en.2          

 Det förekommer att producenter arbetar med produktplacering redan i manusstadiet 

om de vet att de kommer behöva en viss produkt, exempelvis en bil eller utrustning som klä-

der till ett program. Då är produktplacering en möjlighet att spara in på kostnader om manuset 

ger utrymme för samarbete med företag.3      

 Ekonomichefen på ett svenskt produktionsbolag tror att tv-tittare kan bli störda om 

de tycker att det finns för stort säljbudskap i programmet och att det måste finnas en balans 

för att produktplacering skall fungera. Det är producenterna, alltså de som skapar innehållet i 

programmet, som bestämmer om produktplaceringar skall förekomma i programmet med eller 

inte.4          

 Produktplacering är en kombination av reklam och publicitet för företag med syfte 

att tittaren ska skapa positiva associationer med varumärket och på så vis få en positiv attityd 

gentemot företaget (Cowley & Barron 2008: 89). En fördel med produktplacering i förhål-

lande till traditionell reklam anses vara att eftersom många tittare ser på medieproduktioner i 

underhållningssyfte medför det att tittaren är mindre uppmärksam på kommersiella budskap, 

vilket gör att tittaren i högre grad blir mottaglig för de “gömda” övertalningsmedlen (Cowley 

& Barron 2008: 90). Samtidigt kan de som är insatta i exempelvis en tv-serie lättare uppmärk-

samma eventuell produktplacering, än de som inte är lika insatta, och kan störas av närvaron 

av produktplacering om den inte är väl integrerad i handlingen. Tittaren kan då bli medveten 

om att programskaparen ser tittaren som någon som de tror att övertalningstekniker kan ha en 

inverkan på, vilket kan resultera i att tittaren känner irritation och får en negativ inställning 

gentemot företaget (Cowley & Barron 2008: 91). Med en mer subtil produktplacering minskar 

risken för negativa attityder gentemot varumärket (Cowley & Barron 2008: 89).  

                                                           
 

2 Anonym informant 2, Ekonomichef svenskt produktionsbolag, Stockholm 2014, intervju 26 november. 
3 Anonym informant 1, VD svenskt produktionsbolag, Stockholm 2014, intervju 26 november. 
4 Anonym informant 2, Ekonomichef svenskt produktionsbolag, Stockholm 2014, intervju 26 november.  
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1.1 Områdesidentifiering 
Den här undersökningen kommer att vara av kvalitativ karaktär bestående av fokusgruppsin-

tervjuer med personer ur en äldre och en yngre generation. Det skulle kunna ses som ett pro-

blem att det inte finns en särskilt omfattade forskning kring produktplacering inom det medie- 

och kommunikationsvetenskapliga fältet, samtidigt menar Esaiasson et al. att det samhällsve-

tenskapliga fältet gällande problemställningar under senare decennier blivit mer tillåtande 

(Esaiasson et al. 2012: 29). Det valda ämnet skulle kunna klassas som av tvärvetenskaplig 

karaktär eftersom produktplacering är både marknadsföring (som vanligtvis tillhör det före-

tagsekonomiska fältet) och reklam (som snarare tillhör det medie- och kommunikationsveten-

skapliga fältet). Fokusgrupper tillämpas idag inom medie- och kommunikationsvetenskap och 

används för att studera innehåll som gruppmedlemmarnas åsikter, attityder, tankar, uppfatt-

ningar och argumentationer (Wibeck 2010: 21-22).  

 

1.2 Problemformulering 
Myndigheten för radio och tv är en statlig myndighet som ersatte myndigheterna för Radio- 

och tv-verket och Granskningsnämnden för radio och tv 2010 (Regeringen 2010: 2). Gransk-

ningsnämnden granskar ärenden som kan leda till prövning av ett program som anmälts till 

nämnden (Myndigheten för radio och tv 2014). Program som anmälts gällande produktplace-

ring är bland annat: Robinson, Solsidan och Tv4 Nyhetsmorgon. Robinson blev fällt på grund 

av att information om produktplacering gällande mat från en snabbmatskedja inte var tydlig 

nog för tittaren (Myndigheten för radio och tv 2012). Den svenska komediserien Solsidan 

friades av Granskningsnämnden då regler och bestämmelser följts. I en av anmälningarna som 

kommit in till granskningsnämnden sades bland annat om Solsidan att: “programmet gav in-

tryck av att vara anpassat för att få in produktplaceringar och en del avsnitt var i princip ett 

enda långt reklaminslag” (Dingertz & Calissendorff 2011: 2). Detta anser vi vara en intressant 

aspekt som väckte vårt intresse att ta reda på vad tv-tittare egentligen har för attityd till pro-

duktplacering. Produktplacering har under senare år börjat användas mer i svenska mediepro-

duktioner. Fenomenet har fått medieutrymme och tv-tittare har riktat kritik mot och anmält 

program till Granskningsnämnden.       

 Den första kommersiella tv-sändningen i Sverige sändes på nyårsafton 1987 av tv3 

(Kristallen). Eftersom Sverige alltså fick kommersiell tv relativt sent är befolkningen som nu 

är i medelåldern inte uppvuxna med kommersiell tv och tv-reklam, vilket Sveriges yngre be-

folkning är (Sveriges Annonsörer 2012: 5). Vi ser därför utöver vår egen nyfikenhet att det är 

av samhällsrelevans att undersöka vad tv-tittare har för attityd till produktplacering med den 
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jämförande variabeln ålder. Utöver detta har vi identifierat en vilja hos produktionsbolag att ta 

reda på vad svenska tv-tittare har för attityd till produktplacering, vilket således har möjlig-

gjort ett samarbete med ett svenskt produktionsbolag. Detta har ledd till att uppsatsen är ett 

vetenskapligt arbete med en branschmässig nytta. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt i ovanstående problemformulering och ämnesmotivering har följande syfte 

och frågeställningar formulerats: Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera 

svenska tv-tittares attityd till produktplacering och om attityden skiljer sig mellan olika gene-

rationer. För att uppfylla arbetets syfte skall följande frågeställningar besvaras: 

 

 Hur ser attityden till produktplacering ut hos svenska tv-tittare som har vuxit upp med 

kommersiell tv?  

 Hur ser attityden till produktplacering ut hos svenska tv-tittare som inte har vuxit upp 

med kommersiell tv?  

 Hur formas och förändras svenska tv-tittares attityd till produktplacering?  

 

1.4 Disposition 
Under den här rubriken följer en kort presentation av uppsatsens olika delar. Under rubriken 

”Bakgrund” presenteras en “Ämnesbakgrund” och en ”Forskningsbakgrund”, där presenteras 

fenomenet produktplacering närmare respektive tidigare forskning som är relevant för under-

sökningen. Därefter följer “Begreppsdefinitioner” där för undersökningen nödvändiga be-

grepp förklaras för förståelsen av den. Under avsnittet “Teori” presenteras först en “Bakgrund 

till teoretisk utgångspunkt” följt av en redogörelse av Schröders modell om mediereception 

kallad “Making sense of audience discourses: Towards a multidimensional model of mass 

media reception” samt en redogörelse för “The Elaboration Likelihood Model” som behandlar 

formandet av attityder och attitydförändringar. Under rubrikerna “Metod och Material” pre-

senteras metoderna ”Fokusgruppsintervju” och ”Personliga intervjuer” samt materialin-

samlingen som sådan. Efter det följer underrubriken ”Genomförande” där det redogörs för hur 

metoden och materialinsamlingen har genomförts. Efter det följer underrubriken ”Etiska 

överväganden” där respondenternas anonymitet behandlas. Under rubriken “Analysmodell” 

beskrivs hur materialet genererat från fokusgruppsintervjuerna strukturerats. Därefter följer ett 

avsnitt kallat “Metodologiska reflektioner” där metodvalet reflekteras över. Sedermera kom-

mer ett resultatkapitel, ”Resultat” där det redogörs för vad respondenterna säger under respek-
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tive ”Motivation” och ”Inställning och attityd” som utgör undersökningens teman. Detta pre-

senteras gruppvis för de äldre och de yngre respondentera. Därefter följer analyskapitlet 

“Analys” där temana analyseras gruppvis med hjälp av först Schröders modell och sedan 

ELM under rubrikerna “Motivation yngre respondenter”, “Motivation äldre respondenter”, 

“Inställning och attityd yngre respondenter”, “Inställning och attityd äldre respondenter”, 

“The Elaboration Likelihood Model - Motivation”, “Förmåga”, “Vilken väg? äldre respon-

denter” och “Vilken väg? yngre respondenter”. Sedan följer avslutningskapitlet vilket inleds 

med en “Sammanfattning” där undersökningens uppbyggnad och resultat sammanfattas. Se-

dan följer en “Diskussion” där arbetets resultat problematiseras och reflekteras över. Avslut-

ningsvis presenteras en “Framtida forskning” där forskningsområden för fortsatt forskning 

föreslås. 
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2. Bakgrund 

2.1 Ämnesbakgrund 
“It is a matter of ‘placing’ a product or a brand in one or more scenes of a film, in one form or 

another, in return for payment” (Lehu 2007: 4). Jean-Marc Lehu menar att produktplacering 

innebär att placera en produkt eller ett varumärke i en eller flera scener av en film i utbyte mot 

betalning. Placeringen kan vara synlig eller bestå av ljud. Placeringen kan bestå av en logga, 

ett företagsnamn, en produkt eller produktens förpackning. Lehu menar att produktplacering 

kan se olika ut, antingen i sin enklaste form då en produkt eller märke syns i en scen av en 

film eller av mer sofistikerad karaktär som integrerad i handlingen (Lehu 2007: 5). Produkt-

placering är inte utformad för att vara undermedveten utan syftet med produktplacering är att 

produkten eller märket skall synas av tittaren. Lehu menar dock att även om produktplace-

ringarna är väl synliga behöver det inte betyda att tittaren tänker på dem medvetet, men att det 

skulle kunna påverka deras “implicita” minne. Han påpekar också att det är viktigt att komma 

ihåg att även om en person exponeras för produktplacering är det i slutänden personen själv 

som bestämmer om hen gillar varumärket och köper produkterna (Lehu 2007: 8).  

 Lehu definierar fyra olika typer av produktplacering. Den första kallad klassisk pla-

cering (Classic placement) går ut på att få en produkt eller ett märke att helt enkelt synas i 

bild. Exempel på detta från amerikansk film är bland annat tygskorna Converse i “I Robot” 

nämnt i inledningen (Lehu 2007: 9). Fördelarna med den klassiska placeringen är enligt Lehu 

att den är enkel att utföra samt relativt billig. Nackdelar skulle kunna vara att tittarna kanske 

inte lägger märke till den (2007: 10). Företagsplacering (Corporate placement) innebär att 

varumärket prioriteras över produkten, vilket kan vara lättare att integrera i filmscener än en 

faktisk produkt. Nackdelar med detta kan vara att tittaren inte känner till företaget och då inte 

reagerar på loggan. Tankeväckande produktplacering (Evocative placement) är en diskret 

form av produktplacering vilken innebär att själva märket eller loggan inte syns eller nämns 

utan bara representeras i form av produkten. Detta fungerar endast för väletablerade varumär-

ken eller produkter med distinkt design som ändå kommer att kännas igen av tittaren. Exem-

pel Lehu nämner är Rubik’s kub i filmen “Brick” och “The Pursuit of Happyness” som ome-

delbart identifieras av tittaren när den syns på skärmen. Fördelen med den här typen av pro-

duktplacering är att den är så subtil att, om den lyckas, verkligen särskiljer sig från snarlika 

produkter från andra märken. Nackdelen är även med denna placering att produkten kanske 

inte känns igen av tittaren (Lehu 2007: 9-11). Smygande placering (Stealth placement) är ofta 

diskret och väl integrerad i filmscenerna. Dess diskrethet gör placeringen till ett naturligt in-
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slag i filmscenen vilket Lehu anser kan bidra till stark övertygelse när den väl identifieras av 

tittaren. Exempel på detta är Gwyneth Paltrow klädd i Donna Karan i “Great expectations” 

(Lehu 2007: 12-13). I detta fall nämns inte märket, inte heller loggan visas utan det är bara 

produkten som syns. Fördelen med denna typ av placering anser Lehu vara att den är så pass 

diskret att den undgår kritiken av att vara ett kommersiellt budskap. Samtidigt kan den vara så 

diskret att tittaren inte ens lägger märke till den (Lehu 2007: 13).   

 “Prop placement” till skillnad från produktplacering är när producenter får själva 

produkten de behöver till ett program, de får alltså inte betalt för att ha med produkten i pro-

grammet men får produkten utan kostnad.5       

 I den här undersökningen spelar det mindre roll om respondenterna är medvetna om 

vad som enligt definitionen använd här klassas som produktplacering. Detta eftersom det kan 

äventyra syftet med undersökningen om respondenterna innan fokusgruppsintervjuerna in-

formeras om vad som klassas som regelrätt produktplacering. Det som är intressant att besk-

riva och analysera är respondenternas attityd till vad de anser vara produktplacering.  

 

2.2 Forskningsbakgrund 
Tidigare forskning inom området produktplacering och attitydundersökningar skiljer sig 

aningen från det den här undersökningen behandlar. En stor del av den forskning som gjorts 

kring produktplacering faller inom ramen av företagsekonomi där fokus har lagts på hur pro-

duktplacering används av företag eller är studier gjorda utomlands. Den här undersökningen 

har därför för avsikt att beskriva och analysera tv-tittares attityd till produktplacering ur ett 

medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv eftersom just detta utgör ett forsknings-

hål inom det medie-och kommunikationsvetenskapliga fältet. Tidigare forskning som relaterar 

till arbetets metod- och materialval har behandlat ungdomars attityd till produktplacering och 

föräldrars attityd till produktplacering i barnfilmer. Unga brittiska tv-tittare med blandade 

nationaliteter undersöktes för att se om de uppmärksammade produktplaceringen i program-

men genom djupgående intervjuer och frågeformulär (Tiwsakul et al. 2005). En jämförelse 

mellan amerikanska och koreanska ungdomar visar att ungdomarna uppfattar produktplace-

ring i film på liknande sätt medan de koreanska ungdomarna i högre grad uppfattade produkt-

placering i tv-program som oetisk och missledande. Metoden bestod av en kvantitativ online 

enkät med amerikanska och koreanska universitetsstuderande (Lee et al. 2011). Även studier 

                                                           
 

5 Anonym informant 1, Ekonomichef svenskt produktionsbolag, Stockholm 2014, intervju 26 november. 
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om produktplacering i barnfilmer har gjorts då tidigare studier även visat att barn är den mål-

grupp som påverkas mest av produktplacering. Studien visade på att inga regleringar är på väg 

att införas i USA. Undersökningen mätte föräldrarnas etiska orientering och medvetenhet om 

produktplacering i barnfilmer (Hudson et al. 2008). 

 

2.3 Begreppsdefinitioner 

 Attityd - Eftersom ordet attityder används extensivt i den här uppsatsen kan det vara 

lämpligt att lägga in ett kort förtydligande om vad som menas och vilken definition 

som utgås från. Definitionen är hämtad från Nationalencyklopedin och avser inställ-

ning eller förhållningssätt. Ordet används för “en varaktig inställning som byggts upp 

genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något. [...] I 

stort sett blir de flesta företeelser i samhällslivet föremål för attityder. Det kan vara ab-

strakta objekt som jämställdhet, idrott, religion. Det kan också vara specifika beteen-

den som att använda tandkrämen X [...] Mer övergripande attityder har visat sig vara 

mycket stabila. Försök att påverka och förändra dem möts av psykologiskt motstånd 

hos individen.” (Nationalencyklopedin 1990: 104-105).  

 Svenska tv-tittare – syftar i den här undersökningen till tv-tittare som är bosatta i Sve-

rige.  

 Denotation - kommer från den semiotiska teorin och förstås här som “den första, ››di-

rekta›› betydelsen” (Gripsrud 2011: 148).  

 Konnotation - kommer också från den semiotiska teorin och förstås här som “den 

andra, ››indirekta›› betydelsen” (Gripsrud 2011: 148). Båda delarna sker i regel mer 

eller mindre samtidigt då individer ofta förknippar det dem ser med något annat. De 

ser ett ånglok (denotativt) och binder ihop det med “gamla tider” (konnotativt) 

(Gripsrud 2011: 148). 
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3. Teori  

Under den här rubriken kommer de två modeller som används i uppsatsen att presenteras. 

Dessa modeller är: Schröders modell om mediereception och The Elaboration Likelihood 

Model (ELM). Eftersom tv-tittares attityd till produktplacering är relativt outforskad har det 

varit svårt att hitta välbeprövade teorier gällande detta. Därför har två modeller använda inom 

receptionsstudier valts vilka båda handlar hur mottagaren tolkar budskap. ELM söker kart-

lägga individers väg till attitydförändringar och Schröders modell är en vidareutveckling av 

Stuart Halls “Encoding/Decoding” modell och utreder hur publiken på olika sätt avkodar 

meddelanden utifrån en flerdimensionell utgångspunkt. Då Schröders modell är ett verktyg 

som används för att kategorisera mottagares avkodning kan ELM ses som ett bra komplement 

då den går ut på att ta reda på vilken väg personer tar till övertygelse. Således kan dessa mo-

deller, när kombinerade, söka ta reda på hur respondenterna avkodar meddelanden samt vil-

ken väg de tar i formandet av attityder och attitydförändringar. Vilket bidrar till att besvara 

frågeställningarna. Genom att först med Schröders modell kategorisera hur publiken avkodar 

meddelanden och därefter undersöka vilken väg de tar till övertygelse genom ELM möjlig-

görs djupare analys då endast en kategorisering, även om det ger ett resultat i sig, inte säger 

särskilt mycket om attitydförändringar utan endast visar hur publiken avkodar ett meddelande 

och inget om vad detta leder till.       

 Fortsättningsvis kommer engelska begrepp i modellerna översättas till svenska, i den 

mån det är möjligt. Där ingen tillfredställande svensk översättning kan göras kommer de re-

dan befintliga engelska begreppen att användas. Detta eftersom meningen med begreppen 

skulle kunna gå förlorade vid en otillräcklig översättning eftersom engelska och svenska ord 

kan ha olika innebörd.        

 Eftersom Schröders modell är ett empiriskt baserat ramverk för mediereception be-

stående av sex dimensioner som kan användas för att kategorisera komplexiteten i hur männi-

skor avkodar meddelanden är det ett bra verktyg att just kategorisera transkriptionerna efter. 

 

3.1Bakgrund till teoretisk utgångspunkt 

Receptionsstudier och publikforskning är ett mångfasetterat fält inom medie- och kommuni-

kationsvetenskap som fick stor uppmärksamhet 1974 då Stuart Hall skrev sitt arbete Encoding 

and Decoding in the Television Discourse (Alasuutari 1999: 2). Receptionsstudier har även 

sina rötter i kulturstudier både från Birmingham Centre och “uses and gratifications” para-

digmet. Det var dock Halls modell som lade grunden till det vi känner till som mediestudier 
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som förstods som en gren av kulturstudier (Alasuutari 1999: 2). Tack vare sin enkelhet kom 

Halls modell att ses som en nyckeltext men har under senare år problematiserats av samma 

anledning. Modellen går i korthet ut på att närma sig kommunikation som en process, där 

meddelanden skickas och tas emot med särskilda effekter (Alasuutari 1999: 3). Det paradigm 

som Hall marknadsförde inkluderade ett skifte från teknisk till ett mer semiotiskt synsätt på 

meddelanden. Tanken bakom det låg i att avsändaren kodade ett meddelande som sedan av-

kodades hos mottagaren. Istället för att avsändaren skickade iväg ett meddelande “i ett paket” 

som mottagaren öppnade så fanns det nu rum för tolkning. Effekterna i modellen beror på hur 

mediemeddelanden tolkas, Hall menar att det är de avgörande ögonblicken då kodning re-

spektive avkodning sker (Alasuutari 1999: 3). Halls modell ledde vidare till en besatthet av 

det avgörande ögonblick då avkodning sker i receptionsstudier och det är här professorn Kim 

Schröder tar vid (Alasuutari 1999: 4). Schröder menar att Halls modell är för endimensionell 

och föreslår därför en utveckling av modellen bestående av fler dimensioner. Då undersök-

ningen behandlar just på vilket sätt tv-tittare avkodar olika meddelanden är en utveckling av 

Halls modell användbar.         

 Även The Elaboration Likelihood Model har sin utgångspunkt i “avkodningsteorier”. 

Dessa processer, när mottagaren avkodar och behandlar meddelanden, är inte enkla och raka 

utan människor är tänkande varelser och tankar och känslor spelar stor roll i bearbetningen av 

meddelanden, vilket är något vi måste ta hänsyn till i analysen. ELM utvecklades av två soci-

alpsykologer, Richars Petty och John Cacioppo under 1980-talet men har fortsatt att generera 

forskning och teoriutveckling av kommunikationsforskare (Miller 2002: 113,118). 

 

3.2 Schröders modell om mediereception 

Schröder har skrivit artikeln: ”Making sense of audience discourses – Towards a multidimen-

sional model of mass media reception”. Den flerdimensionella modellen behandlar recept-

ionsstudier där fokus ligger på publiken, läsaren eller betraktaren istället för hos författaren 

eller avsändaren (Schröder 2000: 233). Det ligger även i linje med fokusgruppsintervjuer. Att 

analysera receptionsstudier och fokusgruppsintervjuer kan liknas vid att brottas med en ma-

net, som Justin Lewis uttrycker det: ”[…] it squirms in so many different directions simulta-

neously that it seems impossible to control” (Lewis 1991 se Schröder 2000: 233-234). 

 Schröders artikel behandlar de empiriska och teoretiska utmaningar en forskare står 

inför i mötet med kvalitativ publikdata (Schröder 2000: 233). I en klassisk studie skulle en 

forskare först söka efter data som matchar de kulturella teman som ska undersökas, i vårt fall: 
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vad tv-tittare har för attityd till produktplacering. Därefter behandlas transkriptionerna med en 

medvetenhet att söka efter viktiga aspekter som har tagits upp. Här menar Schröder att det 

inte finns någon som har teoretiserat dem i form av ett verktyg på ett systematiskt sätt. Inte 

heller finns det någon heuristik dimensionsmodell som kan vägleda receptionsanalyser, därför 

menar Schröder på att syftet med hans artikel är att föra fram ett sådant verktyg (Schröder 

2000: 234). Ett verktyg som kan vara av stor vikt i den här undersökningen och även kommer 

att användas vid kodningen av materialet genererat av fokusgruppsintervjuerna.  

 Halls modell grundar sig på att det finns en föredragen läsning av meddelandet, vil-

ket Schröder problematiserar. Individer tolkar alltid meddelanden olika och det är inget som 

på förhand går att utläsa (Schröder 2000: 235-236). Halls modell kan inte hantera olika deno-

tativa betydelser utan menar att mångtydighet endast finns på den konnotativa nivån. Således 

finns det ett behov att om-konceptualisera dimensionerna (Schröder 2000: 236).  

 Ända sedan kulturstudier tog sin början har det funnits ett stort intresse i menings-

skapandet hos publiken. Vetenskapliga diskussioner gällande ”läsning” av ett meddelande har 

lutat sig på två motpoler som har funnits för att förklara skillnaderna mellan att: koda ett 

meddelande i en medietext och få meningen aktualiserad av en publik utifrån samma text 

(Schröder 2000: 237). Ett förklarande ramverk har försökt positionera läsning utifrån en ideo-

logisk skala från dominant, genom förhandlande till oppositionell, medan en annan har förlitat 

sig på det semiotiska begreppet ”polysemi”, utan att ens nämna den entydiga läsningen 

(Schröder 2000: 237). Schröder problematiserar dessa ramverk då de allt som oftast uteslutit 

att göra skillnad på mångtydighet (polysemi) och oppositionella läsningar. Han menar att tv-

program som leder till en mångfald av olika betydelser i olika publikgrupper har kallats för 

polemiska, medan den breda tolkningen hos publiken istället kallats oppositionell (Schröder 

2000: 237). Schröder menar vidare att de problem som har uppstått i tidigare publikstudier har 

fastnat i dessa koncept som inte gjorts skillnad på. Det räcker dock inte med att bara gör skill-

nad på de ideologiska och semiotiska dimensionerna, Schröder menar att om det ska vara 

möjligt att framöver arbeta på ett lämpligt sätt med receptionsstudier så behövs det fler di-

mensioner (Schröder 2000: 237).       

 En av de största och viktigaste skillnaderna mellan Halls endimensionella modell och 

Schröders flerdimensionella ligger i att Schröder inte fokuserar på kodningen utan ser det som 

ett givet moment. Istället har han valt att lägga fokus på avkodningen, men poängterar ändå 

värdet av att studera kodningen, fast i ett annat sammanhang (Schröder 2000: 242). En annan 

viktig skillnad ligger i att den flerdimensionella modellen härstammar från empiriska under-

sökningar inom publikforskning och därför kan verka som ett ramverk för en analytiker. Vi-
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dare är den flerdimensionella modellen mer av en ”dimensionsmodell” än en ”processmo-

dell”, vilket betyder att de olika dimensionerna av tolkningen inte sker i någon bestämd ord-

ning. Således är metoden flexibel och kan anpassas efter situation och material (Schröder 

2000: 242). Schröder har kategoriserat sin modell utifrån sex dimensioner som presenteras 

nedan. Dessa presenteras under fem punkter eftersom ”Inställning och attityd” dimensionerna 

delar rubrik då de är tätt sammanlänkade. Figur 1 nedan ger en överblick över modellen: 

 

 

Figur 1. Schröders flerdimensionella modell för hur publiken avkodar meddelanden. 

 

a) Motivation 

Om en person av någon anledning inte känner sig motiverad att läsa eller ta del av ett med-

delande så kommer denne inte att göra det, vilket gör motivationen till en viktig del i recept-

ionsforskningen (Schröder 2000: 244). Schröder menar att motivationsdimensionen brottas 

med länken av relevans mellan individers universum och det universum som konstrueras i 

texter. Länkarna kan baseras på: 

– Intresse, om det finns ett personligt intresse till ämnet i meddelandet. 
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– Påminnelse, om någonting i meddelandet påminner läsaren om tidigare erfarenheter. 

– Innovation, om läsaren kan lära sig någonting nytt av texten eller materialet. 

– Identifikation, om läsaren känner någon koppling till en karaktär i texten. 

– Samhörighet, om läsaren känner en gemenskap till det textuella universumet (Schröder 

2000: 245). Schröder menar att personer kan ha olika hög grad av motivation till att ta del av 

olika typer av medierade meddelanden och att motivationen kan förändras under tiden en in-

divid tar del av ett material, vilket bör tas i åtanke under receptionsstudier (2000: 245). 

 

b) Förståelse 

Dimensionen handlar i stora drag om tecken och för att få vidare förståelse för det krävs hjälp 

av semiotiska teorier (Schröder 2000: 245). Schröder tar Pierces teori om semiotik som ex-

empel och menar att ett tecken först bör definieras som någonting som betyder något speciellt 

för någon, vilket i sin tur leder till att ett tecken tolkas annorlunda från person till person 

(Schröder 2000: 245). Trots att individer tolkar tecken olika så finns det en social överens-

kommelse som gör att vi förstår det som står i texter, vissa ord har en bestämd betydelse men 

det betyder i sin tur inte att det ordet avkodas likadant av alla. De associationer och förståel-

semönster som gör att individer tolkar tecken olika beror bland annat på klass, kön, etnicitet 

och andra sociala erfarenheter varje individ bär med sig (Schröder 2000: 245). Detta är dock 

inte ett problem då vi lever i ett kommunikativt samhälle och därför har stabiliserat betydelsen 

av vissa tecken vilket gör att vi kan kommunicera och förstå varandra (Schröder 2000: 245-

246).           

 Förståelsedimensionen är således konstruerad utifrån Pierces socialsemiotiska modell 

där varje kodat mediemeddelande avkodas olika både denotativt och konnotativt (Schröder 

2000: 246). Schröder menar därför att dimensionen ”förståelse” bör förstås som en samman-

hängande avkodning från stora skillnader till fullständiga överensstämmelser till antingen 

“kodarnas” avsedda betydelse eller till läsningen som producerats av andra mottagare (Schrö-

der 2000: 246). En politiker vill kanske exempelvis följa upp sitt uttalande för att se att med-

delandet gick fram så som det var tänkt, medan en författare kanske inte bryr sig om den före-

dragna tolkning aktualiserats utan snarare hur den stora massan har uppfattat boken (Schröder 

2000: 246). Ett exempel på hur dimensionen kan tolkas tar Schröder från Fiske. Där menar 

Schröder i likhet med Fiske att läsare ofta tenderar att skriva om materialet de tar del av för att 

få det att bättre passa in i deras egen världsbild där dem kan identifiera sig med materialet de 

tar del av. I en studie där ett kvinnofängelse visades för ett par elever märkte forskaren att 

eleverna kunde se likheter mellan fångarna och sig själva. Eleverna var också ”tvingade” att 



14 
 

befinna sig i skolan och blev orättvist behandlade av vissa lärare, lika som fångarna blev 

orättvist behandlade av personalen på fängelset (Schröder 2000: 247).  

 

c) Medvetenhet om konstruktionen 

Den tredje dimensionen behandlar hur mottagaren förhåller sig till texten. Många studier har 

visat att publiken ibland kan vara kritisk till innehållet och således inte ta till sig allt i bud-

skapet. Schröder menar att den centrala frågan ligger i om publiken har en kritisk medveten-

het till innehållet i en text eller ett material. Å ena sidan kan publiken uppfatta ett mediemed-

delande som ett ”fönster-mot-världen” perspektiv, något som är en obestridlig representation 

av den sociala verkligheten (Schröder 2000: 247). Å andra sidan så kan de visa att de förstår 

det mänskliga elementet i meddelandets produktion antingen genom att kommentera och för-

stå innehållet eller genom att ha en genremedvetenenhet och tolka materialet intertextuellt 

(Schröder 2000: 247). I den här dimensionen kan vi tänka oss att mottagarna förstår ironi och 

humor, exempelvis så tror vi inte att vi får vingar av att dricka ”Red Bull”, vi förstår att det är 

en metafor för att vi ska bli pigga (Ekman 2014).  

 

d) Inställning och attityd 

Dimensionen rörande inställning och attityd behandlar publikens subjektiva inställning till 

budskapet, om det accepteras eller avvisas. Schröder betonar vikten av att ”acceptans” inte 

nödvändigtvis betyder att läsaren går med på det budskap som finns i texten utan snarare vad 

läsaren anser vara budskapet i texten (Schröder 2000: 249). Publiken kan dock förhålla sig 

annorlunda till ett budskap i olika delar av ett program då vissa program innehåller flera olika 

element så som yrke, kön och social position. Detta borde innebära att tittare har en varierad 

inställning till det programmet. Läsare som tar till sig budskap utan att ifrågasätta gör oftast 

det omedvetet, som exemplet med de kvinnliga eleverna och kvinnofängelset. Det är inte sä-

kert att flickorna förstod att de accepterade budskapet som kom ur materialet, men de tog till 

sig det och tolkade det så att det passade in i deras världsbild (Schröder 2000: 249). 

 

e) Handling 

Den sista dimensionen i Schröders modell handlar om innehållets relation till social praxis. 

Här lämnas den subjektiva läsningen för att övergå till den mer objektiva. Det handlar om 

relationen mellan ett budskap i medierna och hur samhällsstrukturerna ser ut och hur publiken 

förhåller sig till olika texter. Det som undersöks är i vilka situationer som de kommer i kon-
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takt med materialet, om det brukas till vardags eller vid andra tillfällen. (Schröder 2000: 250).  

 

3.3 The Elaboration Likelihood Model  
The Elaboration Likelihood Model är en modell som söker reda ut olika “vägar” till individers 

attitydförändringar. Modellen förklarar olika sätt att bearbeta meddelanden, varför olika mo-

deller för att bearbeta meddelanden används och vad resultaten av dessa modeller har för på-

verkan på individers attitydförändringar (Miller 2002: 118).   

 

3.3.1 Central och periferisk väg till övertygelse  

Modellen klargör att det finns två vägar till övertygelse, den centrala och den periferiska 

vägen. När en individ tar den centrala vägen till övertygelse granskar individen innehållet i 

meddelandet noggrant genom att överväga styrkan i meddelandets argument, den centrala 

vägen innebär att individer bearbetar meddelandet och lägger ner tankekraft på det. Om tankar 

om meddelandets argument är till argumentets fördel är det troligt att individen accepterar 

argumenten i meddelandet och således budskapet. I motsats, om för argumentet ofördelaktiga 

tankar genereras, kommer individen inte acceptera meddelandets budskap (Miller 2002: 118).

 Om individen tar den periferiska vägen till övertygelse övervägs inte styrkan i argu-

menten utan individen förlitar sig istället på andra aspekter än logisk hållbarhet. Sådant som 

omger argumenten, som trovärdigheten eller attraktiviteten hos meddelandets budbärare, pro-

duktionskvaliteten av meddelandet eller en jingel eller slogan som associeras med meddelan-

det, kan vara sådant som guidar individen på den periferiska vägen (Miller 2002: 118). Petty 

och Cacioppo summerar den periferiska vägen på följande sätt: “Rather than diligently con-

sidering the issue-relevant arguments, a person may accept an advocacy simply because it was 

presented during a pleasant lunch or because the source is an expert” (Petty et al. 1983 se Mil-

ler 2002: 118). Som citatet visar spelar alltså omständigheterna i vilka meddelandet presente-

ras roll för meddelandeacceptans för individen på den periferiska vägen till övertygelse.  

 

3.3.2 Vilken väg? 

ELM föreslår att det finns flera faktorer som spelar in i vilken av den centrala och den perife-

riska vägen en individ kommer att ta till övertygelse. De två mest konsekventa faktorerna är 

motivation och förmåga. Modellen föreslår att vissa individer kommer ha en särskilt stark 

motivation att överlägga om meddelandet och därför tenderar att ta den centrala vägen. Indi-

videns starka motivation bottnar ofta i individens personliga relevans gentemot ämnet eller 

hur individen berörs av meddelandet. Om detta inte är fallet är det istället troligt att individen 
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tar den periferiska vägen till övertygelse. Vilken väg individer tar beror också på individens 

personlighet. Modellen föreslår att individer som tilltalas av logiskt tänkande är mer troliga att 

ta den centrala vägen.         

 Den andra nödvändiga faktorn för central bearbetning är förmåga. Om individen är 

oförmögen att kritiskt utvärdera argument kommer denne troligtvis inte ta den centrala vägen. 

Förmågan att utvärdera meddelandens argument beror på egenskaper hos tre olika faktorer: 1. 

Individen, så som intelligens, utbildning eller kännedom om det aktuella ämnet. 2. Egenskap-

er hos meddelandet, så som argumentets komplexitet. 3. Situationens egenskaper, så som möj-

lighet för individen att ta emot meddelandet utan att bli distraherad (Miller 2002: 119).  

 Huvudlinjen i modellen går ut på att vilken väg individen tar spelar roll för indivi-

dens attityder gentemot det aktuella meddelandet. Modellen föreslår att attityder som formas 

genom den centrala vägen är resistenta och bestående medan attityder som formats genom den 

periferiska vägen är temporära och känsliga. Attityder formade genom den periferiska vägen 

är också lättare att förändra än de attityder individen fått genom den centrala vägen.  

 

 

Figur 2. Elaboration Likelihood Model (Miller 2002: 120). 
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4. Metod och Material  

En viktig aspekt för att en kvalitativ forskningsintervju ska vara givande är att intervjuaren 

beter sig aningen “naivt”. Att visa nyfikenhet, vara öppen och lyhörd inför nya och oväntade 

svar ger mer tolkningsutrymme i slutarbetet än om man istället på förhand har en tolkning av 

fenomenet i sig och leder intervjupersonen in på ämnet (Kvale & Brinkmann 2014: 48). Sam-

tidigt har intervjuaren ett försprång om denne är påläst och något insatt i ämnet (eller om per-

sonen som ska intervjuas). Detta underlättar för intervjun då den enklare flyter på om båda 

parter förstår varandra. Balansen mellan att ha en förkunskap och visa naivitet är svår, men är 

en förutsättning för att få fram nyttig information från intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 

2014: 49). 

 

4.1 Fokusgruppsintervjuer 

I den här undersökningen används fokusgruppsintervjuer för att komma åt attityder och upp-

fattningar hos respondenterna. En kvalitativ metod används således då den “inställningen in-

nebär att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av männi-

skors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som personer - i kontrast 

till ‘teknifierade’ sätt att studera människolivet.” (Kvale & Brinkmann 2014: 28). Innan en 

fokusgruppsintervju genomförs är det viktigt att den är noggrant planerad. Först måste forsk-

ningsfrågan bestämmas av moderatorerna, så att det övergripande syftet med forskningen står 

klart redan från början. Därefter kommer rekryteringen till fokusgrupperna. Om forskningen 

ämnar ta reda på uppfattningar kring ett känsligt ämne kan det vara en god idé att dela in 

grupperna i män och kvinnor (Wibeck 2010: 55-56). Produktplacering bör inte uppfattas som 

ett känsligt ämne, kön är heller inte en huvudvariabel i den här undersökningen utan huvudva-

riabeln är ålder.          

 Det kan vara klokt att inte på förhand berätta det exakta syftet rörande studien för 

fokusgruppen då det kan leda till ett godtyckligt resultat som styrts av moderatorn (Wibeck 

2010: 56). Det är också viktigt att ha i åtanke att även fast grupperna är homogena sett till 

sammansättningen, så finns det inga garantier att de på förhand har delade värderingar. Fors-

karen kan således inte anta att gruppen kommer enas i en diskussion och generera ett resultat 

som enkelt kan jämföras med de andra grupperna (Wibeck 2010: 63).  

 

4.2 Personliga intervjuer 
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De personliga intervjuerna i den här undersökningen kommer att användas som informations-

undersökning till skillnad från fokusgruppsintervjuer som är en respondentundersökning. I en 

informationsundersökning används svarspersonerna som “sanningssägare” som bidrar med 

information om “hur verkligheten är beskaffad i något visst avseende” (Esaiasson et al. 2012: 

227). 

          

4.3 Genomförande  
När forskningsfrågan var bestämd och metodvalet stod klart utformades en intervjuguide och 

sedan ett stimulimaterial. Det fem minuter långa stimulimaterialet klipptes ihop av uppsatsför-

fattarna. Stimulit innehöll fem klipp på cirka en minut vardera från fem olika svenska tv-

produktioner ur olika genres. Dessa var: ”Så mycket bättre”, ”Solsidan”, ”Pluras kök”, ”The 

girl with the dragon tattoo” och ”Kontoret”. I samtliga klipp förekom det synliga varumärken 

eller produkter.  

En risk med stimulimaterial var att deltagarna kunde tendera att diskutera handlingen 

i klippen istället för att diskutera produktplacering som sådan, vilket hades i åtanke och något 

som respondenterna styrdes bort från under intervjuerna (Wibeck 2010: 79).   

 Fokusgruppsintervjuerna i den här undersökningen var av strukturerad karaktär där 

en rad specifika frågor ställdes. Med andra ord styrde moderatorerna frågorna och således 

diskussionen (Wibeck 2010: 56-57). En viktig aspekt för att öka reliabiliteten enligt Wibeck 

är att samma moderator leder samtliga intervjuer (Wibeck 2010: 88). Eftersom fokusgruppsin-

tervjuerna i den här undersökningen leddes av två moderatorer agerade den ene “huvudmode-

rator” och den andra hjälpte till där denne kände att det behövdes. Den ena agerade som det 

som Wibeck kallar för “assistent/observatör” genom att ta anteckningar och styra diktafonen 

(Wibeck 2010: 89). 

Intervjuguiden följde den mall som Wibeck presenterar i “Fokusgrupper”. Frågorna 

kategoriserades som “öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor 

samt avslutande frågor.” (Wibeck 2010: 73). Öppningsfrågorna användes för att få deltagarna 

att känna sig bekväma med varandra och samtliga respondenter förväntades svara på dessa. 

Därefter följde introduktionsfrågorna där ämnet presenterades för respondenterna, dessa frå-

gor var viktiga för analysen men också för att få deltagarna att börja samtala med varandra om 

erfarenheter och tankar de hade kring produktplacering. Dessa följdes upp av övergångsfrå-

gorna för att leda deltagarna in på ämnet, vilka blev mer djupgående. Efter detta visades sti-

mulimaterialet som ledde respondenterna till de viktigaste frågorna, nyckelfrågorna. Rekom-

menderat antal nyckelfrågor är två till fem, vid dessa skulle också mest diskussionstid läggas. 
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Slutligen övergick nyckelfrågorna till de avslutande frågorna där respondenterna fick chansen 

att uttrycka sin åsikt gällande diskussionen men också reflektera över det som redan hade 

sagts. För att knyta samman intervjun avslutades den med en slutfråga för att säkerställa att 

ingenting hade missats i diskussionen (Wibeck 2010: 73-74).  

Björn Hägers “Intervjuteknik” användes som vägledning vid utformandet av inter-

vjuguiden. Först och främst menar Häger att det är viktigt att skapa ett förtroende mellan in-

tervjuaren och intervjupersonen. Ett tips kan vara att berätta något personligt om sig själv, för 

att avdramatisera situationen en aning (Häger 2007: 49). När intervjun hade börjat var det 

viktigt att frågorna som ställdes var öppna, skulle slutna frågor ställts är risken väldigt stor att 

ett “ja” eller ett “nej” svar givits, vilket inte genererat något analysmaterial (Häger 2007: 60-

61). För att ställa öppna frågor användes frågeorden: vad, hur, varför, vem, var och när. Dessa 

frågor kräver en fortsatt förklaring eller en utveckling av ett resonemang. Börjar frågan istället 

med ett verb så som “gör du…?” så blir frågan sluten och bör därför undvikas (Häger 2007: 

60-61). Data kan inte analyseras om intervjupersonen har svarat “ja” på en fråga. Intervjuper-

sonen måste säga det själv enligt Häger (62). Något som reflekterades över i utformandet av 

intervjuguiden var också att frågorna skulle innehålla så lite information som möjligt. En test-

intervju gjordes för att testa frågorna, det var viktigt att se om frågorna som förberetts skapade 

diskussioner och om de var tydligt formulerade. Efter denna testintervju justerades intervju-

guiden något.         

 En separat intervjuguide utformades för de personliga expertintervjuerna. Denna 

intervjuguide såg annorlunda ut än den som var avsedd för fokusgruppsintervjuerna eftersom 

syftet med dessa intervjuer var att ta reda på hur representanterna från produktionsbolagen i 

fråga ser på produktplacering, vad de har för tankar kring det samt vad det huvudsakliga syftet 

med produktplacering är. Informationen planerades att användas till bakgrunden och eventu-

ellt i slutdiskussionen. Tre expertintervjuer utfördes med fyra representanter från de produkt-

ionsbolag som undersökningen delvis samarbetar med. Representanterna bestod av en VD, en 

Ekonomichef och två producenter. Dessa intervjuer var mellan 11 och 23 minuter långa och 

utfördes i produktionsbolagens lokaler. Expertintervjuerna transkriberades inte eftersom in-

tervjupersonerna var just informanter och materialet inte skulle kodas och analyseras. Båda 

intervjuguiderna finns att hitta som bilagor i slutet av arbetet (bilaga 1 samt bilaga 2). 

 Rekryteringsprocessen till fokusgruppsintervjuerna skedde genom ett snöbollsurval. 

Det gick till så att fyra personer kontaktades som ansågs lämpliga till studien för att sedan be 

dessa rekommendera andra personer till undersökningen och således bilda en grupp (Wibeck 

2010: 81). Ett snöbollsurval användes eftersom grupperna skulle bestå av personer som redan 
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var bekanta med varandra. Wibeck listar en rad fördelar med att använda redan existerande 

grupper, bland annat att gruppen redan är en “fungerande social enhet” och att just rekryte-

ringsprocessen underlättas. En av riskerna med att använda redan existerande grupper kan 

vara att vissa ämnen inte tas upp i diskussionen eftersom de tas för givet inom gruppen. Mo-

deratorerna måste vara medvetna om denna möjlighet och beredda på att ställa följdfrågor om 

sådant som verkar internt eller om ämnen som gruppen verkar undvika (Wibeck 2010: 65-66). 

Fyra fokusgruppsintervjuer utfördes, två intervjuer med äldre respondenter som inte är upp-

vuxna med kommersiell tv och två intervjuer med yngre respondenter som är uppvuxna med 

kommersiell tv. Varje grupp bestod av två män och två kvinnor. Grupperna var alltså homo-

gena sett till sammansättningen förutom vid variabeln ålder. Intervjuerna var mellan 45-55 

minuter långa och utfördes i hemmamiljö. Intervjuguiden följdes i största möjliga mån men 

olika följdfrågor ställdes till grupperna baserat på vad respondenterna diskuterade. Båda upp-

satsförfattarna var med under intervjuerna men var huvudmoderator på två fokusgruppsinter-

vjuer var, samt assistent på två fokusgruppsintervjuer var. En medvetenhet fanns gällande att 

resultatet från tidigare fokusgruppsintervjuer kunde spegla våra attityder när de andra inter-

vjuerna utfördes, vilket försökte förebyggas genom en neutralitet och opartiskhet hos modera-

torerna (Wibeck 2010: 100).  

När fokusgruppsintervjuerna var gjorda transkriberades materialet. Wibeck ger ex-

empel på olika transkriptionsnivåer som används beroende på vilken typ av analys som anses 

lämplig (Wibeck 2010: 93). I den här undersökningen transkriberades materialet på en relativt 

ytlig nivå då det var deltagarnas attityder som skulle lyftas fram, dessa kommer fram genom 

att lyssna på vad de säger och inte hur de säger något. När materialet var transkriberat kunde 

analysarbetet påbörjas.         

 

4.3.1 Etiska överväganden 

I de forskningsetiska övervägandena i den här undersökningen har forskningskravet ställts 

mot individskyddskravet. Individskyddskravet innehåller fyra huvudkrav på forskning, nämli-

gen: 1. Krav på information 2. Krav på samtycke 3. Krav på konfidentialitet 4. Krav på nytt-

jande (Vetenskapsrådet 2002: 6). Krav på information innebär att deltagaren i undersökningen 

skall informeras om vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet 2002: 7). 

Samtyckeskravet innebär i undersökningar med aktiv insats från deltagarna att samtycke skall 

lämnas (Vetenskapsrådet 2002: 9). Kravet på konfidentialitet innebär att insamlat material 

hanteras på ett konfidentiellt sätt, så som personuppgifter (Vetenskapsrådet 2002: 12). Kravet 

på nyttjande innebär att det bör framgå att det insamlade materialet inte används för kommer-
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siellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002: 14). Dessa huvudkrav 

innebar i den här undersökningen gällande informationskravet att deltagarna lovades anony-

mitet, informerades om hur lång tid intervjuerna skulle ta samt att de inte skulle få någon 

kompensation för att delta. Innan de personliga intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna 

lämnade samtliga respondenter och informanter ett muntligt samtycke att delta i undersök-

ningen i utbyte mot anonymitet. Eftersom anonymitet utlovades respondenterna används fin-

gerade namn när de refereras till. Därför finns transkriberingarna med fingerade namn av fo-

kusgruppsintervjuerna att tillgå hos uppsatsförfattarna. Eftersom även informanterna utlova-

des anonymitet nämns de inte vid namn i den här undersökningen utan endast vid arbetstitel. 

På detta sätt finns det ingen möjlighet för respondenternas eller informanternas identitet att 

offentliggöras. Slutligen bör poängteras att det insamlade materialet inte kommer att användas 

för kommersiellt bruk. 

 

4.4 Analysmodell  
Under följande rubrik beskrivs hur materialet genererat från fokusgruppsintervjuerna struktu-

rerats. Analysmodellen som använts utgår från en innehållsanalys presenterad i Wibecks Fo-

kusgrupper. Wibeck skriver att det ofta är intervjuguiden som dikterar ämnena för analysen 

och således arbetets syfte eftersom syftet bör vara utgångspunkten för formulerandet av 

frågeguiden (Wibeck 2010: 100). Vi använde oss av Mattias Ekmans översättning av Schrö-

ders modell när vi kodande materialet (2014). De sex dimensionerna i Schröders modell är 

som tidigare nämnt: Motivation, Förståelse, Medvetenhet om konstruktionen, Inställning och 

attityd och Handling. Dessa kodades som samtalsteman i transkriberingarna. Efter kodningen 

valde vi dock att endast fokusera på två av dessa nämligen: “Motivation” och “Inställning och 

attityd”. Dels eftersom “Förståelse”, “Handling” och “Medvetenhet om konstruktionen” gene-

rerade så lite material att det inte var meningsfullt att ta upp dem och dels eftersom två teman 

kändes överkomligt med tanke på arbetets tidsram och omfång. Stor vikt lades vid systematik 

i kodningen och tydliga kriterier för hur de olika samtalstemana skulle kodas utformades, 

detta för att få verifierbara resultat (Wibeck 2010: 100). Kodningen gick till så att varje upp-

satsförfattare kodade en äldre och en yngre grupp var för att sedan föra in varandras kodning-

ar i sammanfattningen, på så vis kunde kodningen även dubbelkollas för att öka reliabiliteten 

(Wibeck 2010: 143).       

 Grovjobbet gick ut på att pennor i olika färger valdes för att markera var i transkript-

ionerna de olika temana fanns. Analysenheter består således av följande samtalsteman: tema 

1: “Motivation” och tema 2: “Inställning och attityd”. Dessa analysenheter står sedan för un-
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derrubrikerna under huvudrubriken “Resultat”. Det bör påpekas att temana överlappar 

varandra. Detta eftersom frågeguiden har genererat diskussioner där två eller fler teman be-

handlas, denna aspekt är dock svår att undvika vid användandet av fokusgrupper som metod.  

 

4.5 Metodologiska reflektioner  
Den typen av innehållsanalys som genererats utifrån fokusgruppsintervjuer ger inga större 

möjligheter för att dra generella slutsatser. Om exempelvis de “äldre” personernas resultat ser 

liknande ut i båda fokusgrupperna kan en slutsats dras av det, men inte hävdas röra alla i 

samma åldersgrupp (Wibeck 2010: 147). Trots detta så ger metoden utrymme för att studera 

gruppeffekter (Wibeck 2010: 150). Metoden hjälper till att urskilja mönster och trender inom 

grupperna och förhoppningsvis hjälper den också till att urskilja teman som förekommer i 

diskussionerna (Wibeck 2010: 105). Det bör dock undvikas att vara för snabb med att leta 

efter gemensamma teman och analysenheter då det kan leda till att någon annan viktig aspekt 

blir förbisedd (Wibeck 2010: 106).       

 Wibeck talar om vertikala eller horisontella innehållsanalyser av fokusgruppsdata. 

Här utförs en vertikal analys då en sådan ämnar att diskutera “varje grupp och de ämnen som 

kommer upp där separat.” (Wibeck 2010: 108). Likheterna kommer således att redovisas i 

analysen. En jämförelse görs mellan de olika åldersgrupperna för att hitta likheter, skillnader 

och mönster utefter valda teman (Wibeck 2010: 109).     

 Det kan ses som problematiskt att stimulimaterialet utformades innan de personliga 

intervjuerna med VD:n, de två producenterna och Ekonomichefen från svenska produktions-

bolag utfördes. Detta eftersom det under dessa intervjuer kom fram att av dessa klipp kunde 

endast en av produkterna bekräftas som regelrätt produktplacering, nämligen Volvo i Solsi-

dan, att produktionen alltså fått betalt för att integrera produkten i serien. De andra produkter-

na behöver alltså inte vara regelrätta produktplaceringar utan kan vara för att etablera karaktä-

rer eller användas som statussymboler (B. Anderssons Fågel och Vilt i ”Pluras kök” och Fred 

Perry i ”Så mycket bättre”).6 Det är nästan omöjligt för tittaren att veta vad som är regelrätta 

produktplaceringar, “prop-placements” eller helt enkelt bara gratisreklam för företagen. Efter 

att respondenterna sett stimulimaterialet var vissa övertygade om att allt var produktplace-

ringar, medan vissa förstod att exempelvis SJ i “The girl with the dragon tattoo” kunde vara 

en kulturell referens. Det var i början av arbetet tänkt att visa respondenterna material som 

                                                           
 

6 Anonym informant 1, Ekonomichef svenskt produktionsbolag, Stockholm 2014, intervju 26 november. 
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innehöll regelrätt produktplacering. När det sedan klargjordes att delar av materialet inte in-

nehåller regelrätta produktplaceringar användes det ändå. Detta eftersom det är den upplevda 

känslan som undersöks hos respondenterna och det då egentligen inte spelar någon roll ifall 

det de ser är regelrätta produktplaceringar eller inte.      

 Eftersom informanterna som de personliga intervjuerna utförts med behandlas som 

experter inom området produktplacering kan detta medföra att det de säger tas för sant utan 

vidare reflektion. Eftersom de är verksamma inom just produktionsbranschen där produktpla-

cering förekommer antas de ha insikt och kunskap om ämnet som sådant. Eftersom intervjuer 

är metoden som används för materialinsamlingen finns ingen möjlighet att som med till ex-

empel metoden observation vara med under arbetsförloppet och med egna ögon se hur infor-

manterna faktiskt arbetar med produktplacering.      

 I början av arbetet vad tanken att alla Schröder dimensioner efter kodningen av 

materialet skulle analyseras med hjälp av teorierna. Efter kodningen upptäcktes dock det ko-

dade materialet vara alldeles för omfattande för att detta skulle vara möjligt. Detta ledde till 

att endast de två dimensioner som genererat mest material analyserades. Eftersom teorierna 

valdes och intervjuguiden utformades med uppsatsens syfte i åtanke blev det också naturligt 

att avgränsa analysavsnittet till dimensionerna ”Motivation” och ”Inställning och Attityd”.   
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5. Resultat  

Yngre grupp 1: Jens, Rasmus, Siri och Sofia. Gruppmedlemmarna är mellan 21-24 år. 

Yngre grupp 2: Julia, Karl, Lisa och Peter. Gruppmedlemmarna är mellan 21-23 år. 

Äldre grupp 1: Malin, Mats, Mona och Ove. Gruppmedlemmarna är mellan 46-74 år. 

Äldre grupp 2: Ida, Kattis, Lars och Lennart. Gruppmedlemmarna är mellan 53-70 år. 

 

5.1 ”Motivation” yngre respondenter 

De yngre respondenterna tror att om en serie eller ett program de gillar innehåller produktpla-

cering så får de som tittare en undermedveten positiv inställning till den produkten. De är alla 

eniga om att produktplaceringens påverkan sker undermedvetet, att de endast tänker på det 

när de står i affären inför ett val och inte annars eftersom produkten ger positiva associationer 

och en “igenkänningsklocka” ringer. Enda gången de störs av produktplacering är när någon-

ting är inzoomat eller tar över handlingen. Några av respondenterna i den yngre gruppen hade 

reagerat på produktplacering, främst när det var en produkt som de själva ägde. När stimuli-

materialet hade visats för respondenterna talade de om produktplaceringen och menade att 

produkterna som visades (exempelvis Volvobilar i “Solsidan”) kändes attraktiva då de place-

rades på ett snyggt sätt. När de säljer in en livsstil som de gör i “Solsidan” så har de förståelse 

för att produkter visas. De andra klippen i stimulimaterialet hade samtliga respondenter sett 

innan, men de hade inte reflekterat över produkterna tidigare utan var eniga om att de tänkte 

på det nu för att de visste vad de skulle leta efter. De menar att de som tv-tittare ofta har en 

relation till produkter vilket gör att produktplacering bidrar till handlingen på så vis att om 

karaktärerna som har en bil är en “fin familj” kan märket på bilen vara avgörande för att det 

inte ska dra ner synen av serien. Det gäller att produkten passar in i serien och till karaktärer-

na samt att produkterna används och inte visas utan någon del i handlingen. De tror att anled-

ningen till att de inte märker av produktplaceringen är för att de är så vana vid att se så myck-

et reklam hela tiden.   

 

5.2 ”Motivation” äldre respondenter 

De äldre respondenterna ser gärna på lärorika program, men också teknikprogram, antikpro-

gram, matlagningsprogram och frågesportprogram. De tittar på tv i syfte att få mer kunskap, 

som Lennart uttrycker det: “[...] få mera bredd och även söka kunskap [...]”. Samtidigt vill de 

bli underhållna. En respondent säger att hen påverkas av produktplacering i längden eftersom 

hen köper den produkt som förekommit i ett tv-program. Samtidigt så säger samma respon-



25 
 

dent att hen inte upptäcker eller tänker på produktplaceringen som finns i tv-program, vilket 

samtliga äldre respondenter är överens om. I programmet “Äntligen hemma” menar respon-

denterna att det alltid går att se vilka verktyg som programledarna använder sig av och sådana 

gånger kan de lägga märke till produktplacering. De är medvetna om att produktplacering 

förekommer i tv-program (alla förutom en respondent) men tror att de påverkas av produkt-

placering undermedvetet, till exempel att de köper saker de sett fungerar i ett program när de 

står inför ett val. Samma gäller nya produkter som introduceras för dem, om personerna i ett 

tv-program talar gott om ett nytt vin kan de själva bli sugna på att testa det. Båda de äldre 

fokusgrupperna gav som exempel på produktplaceringar Volvo P1800 i Helgonet. De gånger 

respondenterna säger sig uppmärksamma produktplacering är när de själva är i behov av nå-

gon specifik produkt eller de känner missnöje gentemot en produkt. De säger sig dock inte 

störas av det. Annars medger de att de inte märker av det och de poängterar att det handlar om 

att ha intresse för någonting för att kunna se det, annars är man inte lika mottaglig. De menar 

att produkterna placeras: “[...] i vardagen då produkten på nåt sätt [...] man kopplar produkten 

till en händelse och sen ska man köpa produkten då utifrån den händelsen och så när man 

hamnar i den situationen så vill man köpa den produkten [...] på grund av att man har sett den 

nånstans i nån händelse” (Lennart). De hade inte tänkt på produkterna i stimulimaterialet för-

rän de satt ner och diskuterade dem och vad de innehöll. Ser de att en känd person använder 

en produkt så får de känslan av att den produkten måste vara väldigt bra. Alla respondenter är 

slutligen eniga om att de bara ser saker och produkter som de själva är intresserade av, “[...] 

har man ingen relation till det alls då reagerar man inte” (Mats). Dock är de alla överens om 

att det är lättast att märka av bilar som produktplaceras.  

 

5.3 ”Inställning och attityd” yngre respondenter 

De yngre respondenternas inställning och attityd till produktplacering var från deras synvinkel 

positiv. De kunde störas av produktplacering om den var överdriven och föredrog en mer 

“osynlig” variant. Det fick inte bli en reklam för en produkt i ett tv-program eftersom det 

kunde göra respondenterna irriterade. De anser att produktplacering är aningen vilseledande 

reklam då de formar åsikter som de inte skulle format i ett annat sammanhang. Ser de på en 

serie som de tycker om och en karaktär använder sig av en produkt så kommer de tycka att 

den produkten är bra och välja den framför andra produkter på marknaden. Om en produkt 

som de själva äger placeras så märker de oftast av det och tycker att det är roligt, vilket ger en 

positiv inställning till produktplacering. Om en produkt exponeras för mycket och för länge 
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känns det oärligt om programmet inte redan innan gått ut med att produktplacering förkom-

mer. De menar också att produktplacering egentligen inte är någonting som de märker av när 

de tittar på tv, men när de väl sitter och diskuterar det har de åsikter om det. Anledningen till 

att de inte märker av det så mycket när de sitter i tv-soffan tror de beror på deras normali-

serade bild av reklam. När program öppet skyltar med att produktplacering förekommer så är 

respondenterna positiva till det, de förstår att syftet sådana gånger är att sälja och relaterar 

direkt till hur bra det är utifall att de ska göra om hemma och vill veta vart de kan få tag på de 

saker programledarna använder sig av i “Äntligen Hemma”. Alla respondenter är eniga om att 

produktplacering måste anpassas till produktionen men inte gör sig bra i alla produktioner. 

Egentligen ser de inte något problem med att de köper produkter som har produktplacerats, de 

känner sig dock inte bekväma med att de påverkas i sitt undermedvetna till att ta det här köp-

beslutet. De påverkas främst av varor som används i produktioner (vilket de också tycker är 

det bästa sättet att produktplacera på) och inte av kläder som karaktärer har på sig eller caféer 

som de besöker. När stimulimaterialet hade visats diskuterade de kring produkterna de såg 

men poängterade att de hade tagit del av materialet innan utan att ha reflekterat över dem. De 

accepterar alla att produkter säljs in som en livsstil i vissa tv-program och ser absolut inga 

problem med det. De tycker i allmänhet att produktplacering är en “lyckad reklam” då de oft-

ast inte tänker på den om den inte stör handlingen. De menar också att eftersom de alla tittar 

på tv-program de tycker om i underhållningssyfte bidrar det till en positiv inställning till de 

produkter som placerats. De tror att de reagerar positivt eller “neutralt” på produktplacering i 

stort. De poängterar dock att om en karaktär är ond eller det händer något dåligt i en film, 

exempelvis om en persons telefon slutar fungera, kan det göra att de tycker att den telefonen 

är sämre än andra telefoner som fortsätter fungera. Återigen poängterar de att detta sker i det 

undermedvetna och inte är något de aktivt tänker på när de ser på olika tv-program. Respon-

denterna tror att den produktplacering som fungerar bäst är den som är så lik tv-tittarens var-

dag som möjligt, det blir mest naturligt. De tror att äldre personer blir mer irriterade på pro-

duktplacering eftersom det är mer onaturligt för dem, det har inte alltid synts “Colaburkar” i 

tv-program. Samtidigt tror de att äldre märker av produktplacering ännu mindre än de själva 

då de inte har lika stor koll på nya saker som de har. Äldre kan också bli mer inspirerade av 

program som skyltar med produktplacering så som “Äntligen hemma”. 

 

5.4 ”Inställning och attityd” äldre respondenter 

När vi frågade vad de äldre grupperna tyckte om att produkter integreras i tv-produktioner 
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sade båda grupperna direkt att det är “smygreklam”, något som inte fungerar eftersom det inte 

är någonting man tänker på. Samtidigt tycker de att den är väldigt effektiv, för de påverkas 

undermedvetet. De gånger de lägger märke till det är när program öppet skyltar med att pro-

duktplacering förekommer, ena gruppen tar upp “Timells program” (“Äntligen hemma”) och 

menar att där ser man direkt vad som används och vilka som sponsrar. När de ser produkter 

som de tycker om men kanske inte testat från det specifika märket kan de bli påverkade till att 

testa det nästa gång. När respondenterna tillfrågades vad de ansåg om produktplacering me-

nade de att det inte spelade någon roll för dem. De menar att om produktioner: “nu får betalt 

så varför inte då ta emot det då, nån bil måste man väl ha också i en film [...]” (Lennart). De 

menar att det är konsumenten avgör vad den tycker om det i slutänden. De sade att: “sen får 

man tycka vad man vill om det men dom betalar ju en hel del pengar för o få synas [...]” 

(Mats). Någon lär betala för det dom ser och då föredrar grupperna produktplacering framför 

reklampauser eller att de själva ska behöva betala tv-licens. De föredrar produktplacering 

framför vanlig reklam eftersom de inte gillar att det blir avbrott i programmen de ser på. De är 

också eniga om att produktplacering är ett oerhört smart sätt att göra reklam på.  

 Stimulimaterialet tyckte respondenterna fungerade bra och ingen av dem stördes av 

de produkter som visades i klippen. De tyckte att det smälte in bra och fungerade normalt 

samt att det var snyggt integrerat. De fortsätter kalla produktplacering för smygreklam men 

tycker att det “är suveränt gjort alltså” (Lars). De kan reagera på sådant som är ovanligt och 

båda grupperna tar upp rökning. Ser de på en produktion där karaktärerna/deltagarna röker så 

lägger de stor uppmärksamhet vid det och vilket märke de använder sig av. Reklampauser går 

de alla ifrån för att göra kaffe eller gå på toaletten, därför är de eniga om att produktplacering 

är bättre “[...] dom kan få baka in det helt enkelt [...] (Ove). De tror att attityder tv-tittarna får 

kring företag och varumärken efter att de produktplacerats enbart är positivt, speciellt om 

programmet är bra. Det kan däremot bli en negativ effekt om det är en otrevlig person i pro-

grammet, någon de inte tycker om eller om en produkt från ett märke de inte tycker om visas. 

De tar som exempel att om en idrottare som är sponsrad av ett företag gör något dumt så drar 

sig företaget ur direkt för att ingen vill bli sammankopplad med någon som inte är omtyckt.

 De hade alla sett avsnitten som klippen kom från tidigare utan att tänka på produkt-

placering, under fokusgruppsintervjun tänker de på det för att de visste vad de skulle leta ef-

ter. De menar att det varken störde då men inte heller nu när de var medvetna om det.  
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6. Analys 

6.1 ”Motivation” yngre respondenter 

I fråga om hur motiverade de yngre respondenterna är att läsa meddelandet (meddelandet av-

ser här produktplacering) tenderar de yngre respondenterna att bli motiverade av länken sam-

hörighet. Schröder menar att motivationsdimensionen brottas med länken av relevans mellan 

individers universum och det universum som konstrueras i texter. De yngre respondenterna 

verkade uppskatta att produkter som de själva använde figurerade i filmer eller tv-serier (det 

universum som konstrueras i texter). Karl sade: “Det är häftigt när det är en produkt man har 

själv [...] [d]om använde min gamla mobil i Batman o det tyckte jag va jättehäftigt!”. Här kan 

vi se att Karl är motiverad av att läsa meddelandet som i detta fall är produktplacering i form 

av en mobil eftersom han känner samhörighet med det universum som konstrueras i texten, 

nämligen att karaktären i Batman hade samma mobil som honom. Respondenterna återkom-

mer till detta tema senare under diskussionen och Julia säger då att: “mm det var lite det vi 

pratade om innan om vi själva kan känna igen oss i det som: ah där är min dator och där är 

min mobil. Lisa lägger då till: “Mm då reagerar vi på det men annars kanske vi inte gör det 

för att vi är så vana att de så mycket hela tiden”. Detta pekar på att de yngre respondenterna 

motiveras att läsa meddelandet när de känner en samhörighet med karaktärerna de ser i det 

konstruerade universumet. Det finns således en relevans för de yngre respondenterna att ta del 

av meddelandet när produkter de själva använder figurerar i det som de ser på. Bland annat 

sade Julia att: “[...] jo men när vi kollade film här om dan ‘The Holiday’ då sa du: åh där är 

min dator”.          

 Länken intresse till motivation behandlar huruvida det finns ett personligt intresse till 

ämnet i meddelandet. Jens sa följande: “Förmodligen så tittar man ju på programmet eller 

filmen eller serien för att man vill se den och då relaterar man den till någonting bra så att ser 

man då kanske Coca-cola att min favoritkaraktär dricker Coca-cola så typ tror jag att under-

medvetet så blir det att jag tycker om Coca-cola.” På Jens låter det som att han relaterar pro-

duktplaceringar till program han gillar och således relaterar produkten till någonting han tyck-

er om. Detta skulle kunna tolkas som att Jens är motiverad av att ta del av produktplacering 

eftersom han är intresserad av det som karaktären han gillar använder. Samtidigt skulle det 

också kunna ses som en länk av samhörighet mellan Jens och det textuella universumet då han 

gillar karaktären och därigenom också Coca-cola. Vi kunde identifiera samma typ av motivat-

ionslänkar hos flera av respondenterna men väljer att lyfta fram Jens som exempel här.  

 Länken intresse till motivation kunde också identifieras hos de yngre respondenterna. 
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Lisa sa bland annat följande när respondenterna diskuterar Volvo i “Solsidan”: “[F]ast det var 

inget jag tänkte på, eller bara för att jag inte tänker så mycket på bilar”. Lisa menar alltså att 

hon inte lagt märke till att de fanns Volvobilar i “Solsidan” eftersom hon inte tänker så myck-

et på bilar. Det kan tolkas som att hon inte är motiverad av länken intresse att läsa det med-

delandet (se den produktplaceringen). På samma sätt är de övriga respondenterna inte motive-

rade av att ta del av någon produktplacering om det inte finns ett personligt intresse till pro-

dukten hos respondenterna. Det borde betyda att all produktplacering som de inte nämner. 

Eftersom om de inte har lagt märke till den, finns det inget personligt intresse för dem i just 

den specifika produktplaceringen.        

 Genom fokusgruppssituationen skapade vi ett intresse hos respondenterna vilket mo-

tiverade dem att ta del av produktplaceringen i stimulimaterialet. Detta förklarar varför de 

säger att de hade sett klippen förut utan att tänka på produktplaceringen eftersom länken in-

tresse då inte fanns hos respondenterna. Karl sa bland annat: “Jag satt bara o letade märken nu 

för jag trodde att ni skulle fråga vilka vi såg”. Själva situationen i sig verkar alltså ha påverkat 

respondenterna på så vis att de blev motiverade att leta efter produktplacering. Det visar på att 

vi som moderatorer eller fokusgruppssituationen i sig skapade en relevanslänk för responden-

terna vilket kan ses som problematiskt. Samtidigt kan det ha bidragit till djupare diskussioner 

eftersom respondenterna var medvetna om att produktplacering kunde förekomma i klippen.

 På frågan om hur de lägger märke till om produktplacering förekommer i de filmer 

och serier de följer svarade de att: “När dom zoomar in” (Julia). Jens: “Alltså ofta så tror jag 

att jag i alla fall inte lägger märke till det förutom när det är så pass uppenbart som typ Top 

Model när dom står och ba [...] den här är så himla bra. Eeh när det verkligen är att man lyfter 

fram en produkt [...]”. Siri sa också relaterat till det att: ”Egentligen så är det kanske bättre att 

det är tydligt liksom [...] men jag tycker ju mest att det är irriterande [...]”. De yngre respon-

denterna är alltså motiverade att se produktplacering när den är uppenbar eller för uppenbar 

då de stör sig på den. I Schröders modell finns ingen typ av motivationslänk av negativ karak-

tär utan Schröder menar att om en person av någon anledning inte känner sig motiverad att 

läsa eller ta del av ett meddelande så kommer denne heller inte att göra det. När det gäller 

produktplacering finns det viss problematik eftersom det skulle kunna vara svårare för perso-

nen att välja om denne skall läsa meddelandet eller inte eftersom det är integrerat i ett annat 

meddelande, alltså själva filmen eller serien som de ser på. De yngre respondenternas redogö-

relser tyder på att de inte är särskilt motiverade att läsa meddelandet, alltså produktplacering-

en. De märker ofta inte produktplaceringen om de inte är motiverade genom länkarna samhö-

righet, att de uppskattar att produkter de använder syns i det de ser på eller om det finns ett 
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personligt intresse till ämnet (typen av produkt) i meddelandet. Detta kan tänkas att ha att 

göra med i vilket syfte de tittar på olika tv-program och serier. De yngre respondenterna 

angav att de såg på tv-program och serier i följande syften: underhållning, själva känna sig 

“duktiga” jämfört med personerna i programmet, ta del av nyheter, i syfte att slappna av, när 

de vill undvika att göra annat, tidsfördriv samt för att hänga med i sociala sammanhang. 

 

6.2 ”Motivation” äldre respondenter  
De äldre respondenterna uppgav att de lade märke till om produktplacering förekom i pro-

gram och serier som de följde om de var intresserade eller behövde något särskilt: “Ja det om 

man lägger märke till kanske just för tillfället behöver man någonting “[...] om man är ute och 

söker någonting” (Lars). “Intresse” (Kattis). “[...][Ja] sånt där skulle vi ha haft att det är lik-

som polletten ramlar om man liksom har letat lite tror jag” (Lars). Motivation hos de äldre 

respondenterna verkar alltså gå genom länken personligt intresse. Det betyder att de är moti-

verade att läsa meddelandet om det finns ett personligt intresse till ämnet i meddelandet. 

 Länken intresse gick också att identifiera hos de äldre respondenterna gällande en 

annan punkt. De diskuterar “Äntligen Hemma” och Lars säger att: “Timells program där är 

det fullt alltså där visar dom direkt vilken maskin…”. “[...] [M]an blir ju upplyst om att det 

finns en sån maskin, eller en sån insats till nån… omedvetet, behöver man den så går man ju 

och köper en sån”. Lennart: “Ja för då har man ju sett att den fungerar”. Detta tyder alltså på 

att dessa två manliga respondenter är motiverade att läsa eller ta del av meddelandet eftersom 

det finns ett personligt intresse.        

 Utöver detta kan länken innovation identifieras genom det Lars sa att man blir upp-

lyst av att denna maskin eller insats finns. Även Mats sa att: “[...][D]om som är teknikintres-

serade tittar på teknikprylar och dom som är intresserade av bilar tittar mer på bilar kanske 

[...].”          

 Det är viktigt att inte blanda ihop motivationen respondenterna har till att se olika tv-

program till vilken motivation de har till att ta del av produktplacering, eftersom det är just det 

vi analyserar. Det kan ändå vara en relevant jämförelse. De äldre respondenterna ser på olika 

tv-serier och program i underhållningssyfte, informationssyfte, tidsfördriv och av intresse. 

Lennart nämnde att han ser på byggprogram (som “Äntligen Hemma”) eftersom han är intres-

serad av det. Samtidigt nämnde han också att han identifierat produktplaceringar i det pro-

grammet. Intresse för programmet verkar alltså hänga samman med personligt intresse till 

ämnet i meddelandet, i det här fallet verktyg som figurerar i byggprogram. Utifrån detta skulle 

slutsatsen kunna dras att om respondenter ser på program de är intresserade av och om dessa 
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program innehåller produktplaceringar som ligger i linje med programinnehållet är respon-

denterna motiverade genom länken intresse att ta del av meddelandet, vilket i detta fall då blir 

eventuellt produktplacerade verktyg eller andra ämnesrelaterade produkter. Detta kan även 

förstärkas med följande utdrag från en diskussion mellan Lars och Ida:  

 

Lars: “Den här smygreklamen då fastnar man för det men har man inget behov av just den prylen 

så…”. 

Ida: “Så är det ju givetvis då är man inte mottaglig kanske, för man köper väl inte säng varenda dag 

då…”. 

Lars: ”Nej det gör man ju inte”. 

 

Det bör dock nämnas att Schröders motivationsdimension bara innehåller kriterier för hur 

motiverad personen är att ta del av meddelandet och inte om personen accepterar meddelandet 

eller inte. Inte heller finns det någon negativ länk som motiverar personer att läsa eller ta del 

av meddelandet. Mats sa exempelvis detta: “Jag bryr mig inte heller så mycket, jag kan rea-

gera på Apple-produkter men det är mer för att, mitt personliga agg mot Apple som företag”. 

Det verkar alltså som att denne respondent reagerar om det finns produktplaceringar från detta 

varumärke eftersom han inte gillar det. Denne respondent menade också på att man inte rea-

gerar på produktplacering i ett program eftersom: “[H]ar man ingen relation till det alls då 

reagerar man inte [...] det beror på vilken relation man har till produkten eller företaget som 

sagt var”. Även andra respondenter höll med om detta. Detta skulle också kunna tolkas som 

länken påminnelse. Länken påminnelse innebär att om någonting i meddelandet påminner 

läsaren om tidigare erfarenheter motiveras läsaren att ta till sig meddelandet. Här då alltså 

tidigare erfarenheter av varumärket eller produkten. Detta kan även kopplas till det Lehu skri-

ver att om tittaren inte känner till varumärket tänker inte tittaren heller på det (2007: 10). 

 

6.3 ”Inställning och Attityd” yngre respondenter 

Respondenternas “inställning och attityd” till produktplacering enligt Schröders modell skif-

tade under intervjuns gång. När vi först frågade de yngre respondenterna vad de tyckte om 

produkter som integreras i handlingen i tv-program visade de en förståelse för företagen som 

produktplacerade. De menade att alla försöker undvika reklam i största möjliga mån, de går 

ifrån tv:n under reklampauser och har en skylt med “Ej reklam” på brevlådan. Produktplace-

ring är ett av de stora sätten att faktiskt nå fram till människor utan att det blir en direkt re-

klam, “[...] du måste stoppa in det så hur annars ska du nå fram till folk liksom?” (Sofia). Så-

ledes kan vi tolka det som att respondenterna har en positiv inställning till företagen, men en 

negativ inställning till reklamen som produktplacering innebär för dem, då de själva är perso-
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ner som försöker att undvika reklam.      

 Båda grupperna ställde sig rätt omgående kritiska till produktplacering och kunde 

alla ge exempel på hur det kunde vara störande. De ansåg det vara fult när produkter presente-

ras på ett överdrivet sätt; “det blir liksom nånting man tänker på hela tiden så man liksom 

kommer bort i tankarna” (Julia). De menade att de själva skulle bli irriterade om produktpla-

cering blev reklam för en vara. Här skiljer sig inställningarna aningen grupperna emellan, den 

ena gruppen var mer negativt inställda till produktplacering medan den andra gruppen menade 

att det är något som finns i tv-produktioner men ingenting som de tänker på.  

 Den undermedvetna påverkan som produktplacering har på deras inställning till pro-

dukter och företag ställer de sig kritiska till, “[j]ag tycker att det är vilseledande reklam, man 

blir lurad till att tycka någonting eftersom man [...] pådyvlas en åsikt som man kanske egent-

ligen inte skulle ha om man fick se det i ett annat sammanhang.” (Rasmus). Deras inställning 

till produktplacering är således väldigt misstänksam, de är medvetna om att de påverkas och 

det är ingenting de är positivt inställda till. Den misstänksamhet respondenterna har gentemot 

produktplacering skulle vi också kunna förstå som ett missförstånd av fenomenet produktpla-

cering hos respondenterna. Lehu menar att produktplacering sker öppet i tv-program. Det 

borde inte finnas någon poäng med att lägga pengar på produktplacering om ingen ser pro-

dukterna. Lehu menar att nackdelen med de flesta produktplaceringar är att den kan gå obe-

märkt förbi (2007: 13). Vad produktplacering har för påverkan på det undermedvetna är 

ingenting vi kan svara på i denna undersökning. Dock menar Cowley och Barron att om per-

soner tittar på tv i underhållningssyfte är de mindre uppmärksamma på kommersiella bud-

skap, vilket gör att de blir mer mottagliga för gömda “övertalningsmedel” (2008: 90). Att re-

spondenterna har denna misstänksamma inställning till produktplacering är givetvis proble-

matiskt då de antagligen måste upplysas om vad som faller under produktplacering och inte 

för att kunna ändra på den inställningen. I den här dimensionen menar Schröder att fokus bör 

läggas på vad tittaren anser vara budskapet och inte det ”faktiska budskapet”. Vi skulle såle-

des kunna tolka det som att respondenternas negativa inställning till produktplacering innebär 

att de avvisar budskapet, det som de anser vara produktplacering. Eftersom att de sätter sig 

emot fenomenet så sätter de sig emot budskapet i och med att de redan har en negativ attityd 

till det. Vi får också ett kvitto på att respondenterna reflekterar kritiskt över budskap som de 

tar del av. Som Schröder menar är de oftast de gånger en tv-tittare inte är medveten om ett 

budskap som denne tar till sig det utan att ifrågasätta. Således betyder det att respondenterna 

är medvetna om att produktplacering förekommer, men deras kritiska inställning till det gör 

att de inte accepterar budskapet.       
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 Respondenternas inställning till produktplacering får dock en positiv klang emel-

lanåt, vilket Schröder menar är helt naturligt då attityder och inställningar till program oftast 

varierar då de oftast innehåller flera olika budskap. Respondenterna menar att om de ser på ett 

program de tycker om och en produkt placeras i ett positivt sammanhang så får de som tittare 

också en positiv bild till den produkten samt så menar en respondent att “det är häftigt när det 

är en produkt man har själv” (Karl). Om de ser någon dricka en Coca-cola eller att alla perso-

ner i ett program använder sig av likadana telefoner så kan det bli normen för hur de själva 

lever.           

 Trots misstänksamheten är respondenterna noga med att poängtera att de inte störs av 

produktplacering och inte har något emot den så länge den är “osynlig”. Av det vi kan tolka 

utifrån det respondenterna har diskuterat så verkar de ha en mer kritisk attityd till fenomenet 

än vad de påstår. Deras inställning skiljer sig åt beroende på vilken typ av program som an-

vänder sig av produktplaceringar. I ett program som “Äntligen Hemma” är samtliga välvilligt 

inställda till att produktplacering förekommer då det är ett sponsrat program som ska inspirera 

hemmasnickare. I ett program som “Bonde söker fru” ansåg de att det skulle vara väldigt 

malplacerat med produktplaceringar. Däremot så menar de samtidigt att om en produkt visas 

som de själva vill ha så blir det en väldigt bra marknadsföring om produkten presenteras i ett 

tv-program de tycker om. Den ena gruppen är medveten om att diskussionen som de genererat 

kring produktplacering är negativ, vilket är en attityd ingen påstå sig ha till produktplacering. 

 Respondenterna i båda grupperna vill gärna veta i förväg om produktplacering före-

kommer i program som de ser på. Om de var medvetna om det så föredrog de att det förekom 

produktplaceringar istället för reklampauser. Ena gruppen tog upp program som ”Top Model” 

och ”Master Chef” där produktplacering enligt dem förekommer frekvent, vilket både är stö-

rande men samtidigt är det den produktplacering de föredrar då den är tydlig. Deras skiftande 

attityder är något de är medvetna om, vilket en respondent problematiserar genom att säga: 

[...] när man sitter här och pratar om det så känns det inte alls bra men jag tror att när man väl 

sitter där vid tv:n så tänker man inte så mycket på det eftersom man är så van att, att man 

bombas med reklamer [...] överallt ifrån inte bara ifrån tv utan utomhus och i hem och re-

klamutskick och överallt, tidningar man läser [...] jag tror att man har en ganska normaliserad 

bild på [...] reklam i allmänhet.” (Rasmus).      

 Respondenterna menar att de föredrar den produktplacering som är tydlig, som de är 

medvetna om, men de tror att försäljningssiffrorna hos företag stiger om de produktplacerar 

på ett diskret och snyggt sätt. Detta gör deras inställning till produktplacering tvetydig då de 

menar att den produktplacering som syns för mycket också stör handlingen. Det kan tolkas 
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som att respondenterna ändå accepterar budskapet, så länge de är medvetna om att produkt-

placering förekommer och inte påverkas av det undermedvetet. Om de tar till sig produktpla-

cering som företag önskar, att tv-tittarna ska köpa/använda deras produkter, så är det någon-

ting som sker undermedvetet hos respondenterna. Av den anledningen menar också några av 

respondenterna att de hellre tar ett reklamavbrott så att de själva kan välja om de påverkas 

eller inte. De flesta respondenterna i den yngre gruppen tar hellre del av produktplaceringen 

då de ändå inte märker av den, vilket vi skulle kunna tolka som att de vet att de påverkas men 

inte lägger så stor vikt vid det trots allt. Således finns det två läger, gemensamt är att ingen 

vill påverkas till att fatta ett undermedvetet beslut. Den undermedvetna påverkan produktpla-

cering har på respondenterna får dem att tänka på andra saker som de kan påverkas till. På det 

här planet blir deras kritik mer förståelig när de sätter den i relation till att påverkas under-

medvetet gällande ett politiskt beslut. De vill veta vad de får för budskap så att de kan ta ställ-

ning till det, inte acceptera budskap de inte tänker på.    

 När de fick ta del av stimulimaterialet var samtliga respondenter snabba på att nämna 

alla märken de såg, samt att de inte påverkades av produkterna. De menade att den produkt-

placering som visades såldes in som en livsstil, vilket gör att produktplaceringen blir mer dis-

kret och lyckad. Om de själva hade sett klippen från stimulimaterialet på tv så hade de inte 

lagt märke till produkterna och heller inte störts av det, “[...] som dom ändå så måste ha den 

rekvisitan eller kan inkorporera den rekvisitan ganska enkelt så om nån är villig att betala för 

det varför liksom inte?” (Siri). De menar samtidigt att deras inställning till företag som pro-

duktplacerar inte skulle bli sämre efter att de uppmärksammat en produkt, snarare bättre eller 

förbli neutral. “Jag tror att [...] det man tittar på ofta är ju någonting man vill titta på eller nån-

ting man tycker är bra annars så slutar man förmodligen titta på det och då tror jag att produk-

terna som man ser relaterar man till någonting bra även om det är medvetet eller omedvetet.” 

(Rasmus). För att deras inställning till ett företag skulle försämras så krävs det att något nega-

tivt händer med produkten, att en telefon av ett visst märke slutar att fungera medan andra 

märken fungerar, eller om en skurk skulle använda sig av en produkt. Då respondenterna inte 

verkar ha fler exempel på hur en produktplacering skulle misslyckas är det ändå intressant att 

de har en negativ bild av produktplacering.      

 Respondenterna trodde trots sin misstänksamhet kring produktplacering att de är mer 

öppna för det medan äldre istället blir irriterade, ”jag tror vi tycker att det är mer acceptabelt 

än va kanske lite äldre gör som inte är så vana” (Peter). Båda grupperna är eniga om att äldre 

personer stör sig mer på produktplacering om de ser den, vilket de inte är helt säkra på att de 

äldre gör då det är så många ”moderna” produkter som placeras.   



35 
 

 Således kan sägas att de gånger respondenterna är positiva till produktplacering är de 

gånger de inte märker av den, alltså när de tar åt sig av ett budskap omedvetet. Dock så före-

drar de att produktplaceringen sker tydligt och de är positiva till att produkter de själva äger 

syns. Respondenterna hade inga konkreta exempel på när de blivit störda eller undermedvetet 

påverkade av produktplaceringen utan spekulerade i hur det skulle kunna se ut för att det 

skulle vara störande eller negativt. Således är respondenterna kritiska och ifrågasättande till 

någonting som de inte riktigt har belägg för. De avvisar ett icke-befintligt budskap som de tror 

kommer med produktplacering, men som de ändå inte uppmärksammat. 

 

6.4 ”Inställning och Attityd” äldre respondenter 

I fråga om vad de äldre respondenterna har för inställning och attityd till produktplacering 

finns också varierande svar, vilket enligt Schröder är en regel snarare än ett undantag. Redan 

på första frågan där respondenterna fördes in på ämnet om produktplacering reagerade båda 

grupperna kritiskt till fenomenet. Både Ida i grupp 2 och Ove i grupp 1 kallade det för 

“smygreklam”, vilket borde tolkas som något negativt då de under intervjuns gång varit kri-

tiska gentemot traditionell reklam som gör avbrott i tv-program. De utvecklade sina resone-

mang med att det var en typ av reklam som de vanligtvis inte tänkte på men som de ansåg 

vara väldigt effektiv. Båda grupperna ändrade tidigt sin inställning från kritisk till mer positiv 

då de båda tog upp en produktplacering ur “Helgonet”. Efter att de hade sett huvudkaraktären 

köra runt i en Volvo P1800 så suktade de själva efter en likadan bil. I det här stadiet började 

respondenterna att rannsaka sig själva och förstod att de själva påverkas av produktplacering: 

”Man blir ju omedvetet påverkad utav, av den där reklam, det har jag ju förstått” (Ove). Trots 

det ställer de sig inte kritiska till fenomenet i sin helhet, respondenterna menar att det är ett 

otroligt smart sätt att marknadsföra sig på och att det inte stör deras tv-tittande. 

Deras inställning till produktplacering i finansieringssyfte var positiv då de hade full förstå-

else för att företag och varumärken som betalade stora pengar skulle få synas i media. Hellre 

att program finansieras via produktplaceringar än att de själva ska behöva betala för under-

hållningen via TV-licens.        

 Respondenterna i båda grupperna var också eniga om att de endast lägger märke till 

de produkter som de själva är intresserade av, ”Jag tror att man tänker mer på det inom det 

området man är intresserad av själv” (Mats). Vilket kan tolkas som att respondenterna är posi-

tivt inställda till produktplacering då det endast lägger märke till produkter som de själva har, 

arbetar med eller önskar skaffa. De menar samtidigt att den påverkan som produktplacering 
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har sker undermedvetet. Inte förrän de själva stod inför ett köpbeslut i en affär kunde de 

komma på vart de sett det förr: “då ramlar polletten, ja det där måste man testa” (Lars). När 

grupperna fick berätta hur de lade märke till produktplacering kopplade båda grupperna ihop 

en produkt med en känd profil. Som tidigare nämnt tog båda grupperna upp Volvo P1800 från 

“Helgonet” och även bilmärket Aston Martin från “Bond”. Vilket väckte positiva minnen hos 

respondenterna. Däremot konstaterades det ganska omgående att produktplacering ändå är 

relativt främmande för de äldre respondenterna då diskussionen ofta övergick till att handla 

om sponsorer och tv-reklam.       

 Vidare utvecklade respondenterna sin inställning till produktplacering, vilket i sig är 

väldigt intressant då deras syn på budskapet skiljer sig helt från de yngres. De kallar det för en 

effektiv smygreklam som de samtliga är välvilligt inställda till. Det kan förstås genom att de 

enda exempel (förutom en respondent som nämnde att han såg när “Apple” produktplacerade 

på grund av att han inte gillar det företaget) respondenterna kunde ge var på produkter som de 

förknippade med någonting positivt. Antingen hemliga agenter, kända sportprofiler eller jing-

lar till produkter. Lustigt nog tog båda äldre grupperna upp en reklamfilm som Björn Borg 

gjorde för tandkrämsmärket Pepsodent. Vilket återigen stärker den positiva inställning som de 

äldre respondenterna har till vad de upplever vara produktplacering. Det kan också tolkas som 

att respondenterna inte lägger märke till produkter om de inte är starkt förknippade med en 

karaktär eller sportprofil. De finns tendenser till att de lägger märke till produktplacering 

inom det område de själva är intresserade av som båda grupperna hävdade, men utifrån vad 

som kan utläsas kommer inte deras produktexempel utan en profil. Således kan det tolkas som 

att respondenterna accepterar budskapet då de ser produktplacering som någonting positivt 

som inte stör dem i deras tv-tittande. Vilket i sin tur leder till att deras inställning och attityd 

till fenomenet är okritisk och inte heller ifrågasättande. Vilket enligt Schröder betyder att de 

tar till sig budskapet omedvetet.        

 Att program öppet skyltar med att produktplacering förekommer bryr de sig lika lite 

om som om programmet inte skulle göra det. Deras inställning är genomgående positiv och 

Mats argument “[...] det är ett sätt o finansiera ett sånt program utan att [...] skattebetalarna 

ska behöva betala det” är återkommande. Samtidigt så menar de att produktplacering har en 

positiv effekt om programmet är bra.      

 Även fast de äldre respondenterna räknar in fler saker i produktplacering (bland an-

nat reklam och sponsring) än vad de yngre gjorde så är de ändå mindre kritiska till det. Re-

spondenterna är samtidigt medvetna om att de påverkas av produktplacering men är snarare 

fascinerade av det än kritiska till det: “Jag har sett program om det där å jag vart oerhört för-
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vånad över hur styrd man är, eller hur påverkad man blir utav den här reklamen som är” 

(Ove). Eller som Lennart uttrycker: “[...] det stör ju inte ens man är road att titta på det, 

omedvetet fast man vet att det är reklam på det man tänker inte på det”. De tror att tv-tittare 

väljer den produkt i affären som de sett i exempelvis en produktplacering, men det är inget de 

har reflekterat över som någonting negativt och heller inget de själva gör. Deras inställning 

skiljer sig här avsevärt från de yngre respondenternas tankar kring samma handling. Återigen 

så faller respondenternas diskussion tillbaka på sponsorer och Mats menar att om du ska köpa 

en bil efter Hockey-VM “då kanske dom har Skoda i huvet för det är ju Skoda som sponsrar 

Hockey-VM”. De menar samtidigt att alla inte lägger märke till produkter som visas “har man 

ingen relation till det alls då reagerar man inte” (Ove). Generellt var samtliga positiva till det 

och menade att de antingen inte ens lade märke till att det skedde eller att det var ett bra sätt 

att finansiera program på. Respondenterna ställde sig aningen kritiska till produktplacering i 

syftet att ungdomar är mer lättpåverkade och säkert faller för den undermedvetna påverkan 

som kommer med produktplaceringen. Eftersom att de yngre har vuxit upp med kommersiell 

tv så vet de heller inget annat och styrs därför lättare till vad de ska köpa för att “dom vill se 

ut som sina idoler [...]” (Malin). De själva är så säkra på vad de vill ha och behöver att de inte 

påverkas av produktplacering, de håller fast vid det gamla och har “spärrar” (Mats). Detta 

leder i sin tur att de äldre tror att de är mer uppmärksamma på produktplacering och ser det 

lättare. 

 

6.5 The Elaboration Likelihood Model - Motivation 

Under följande analysdel refereras till figur 1. (s.16). De “steg” som beskrivs är rutorna i figu-

ren med de olika stegen på vägen till central och periferisk övertygelse.   

 Även the Elaboration Likelihood Model innehåller i likhet med Schröders första di-

mension “Motivation” en motivationsfaktor. Motivationsfaktorn i ELM behandlar hur perso-

nen i fråga relaterar till ämnet samt vilken förmåga individen har att reflektera över med-

delandet. Motivation i ELM förklaras på följande sätt: “[...][T]he model predicts that some 

individuals will have particularly strong motivation to process the message at hand and will 

thus tend to take the central route. Motivation to elaborate on message content is most strong-

ly influenced by the personal relevance of the topic of the receiver” (Miller 2002: 118). Mo-

dellen förutspår alltså att vissa individer har särskilt stark motivation att bearbeta innehållet i 

meddelandet och således tenderar att ta den centrala vägen till övertygelse. Individers moti-

vation till att överlägga om innehållet i meddelandet är främst influerat av personlig ämnesre-
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levans. Om vi går tillbaka till Schröders motivationsdimension tenderade de yngre responden-

terna att motiveras av länkarna samhörighet och intresse medan de äldre respondenterna mo-

tiverades av länkarna intresse och innovation. Samtidigt innehåller Schröders motivationsdi-

mension endast kriterier för hur motiverad personen är att ta del av meddelandet och inte om 

personen accepterar meddelandet eller inte. Just denna aspekt, om personen accepterar med-

delandet eller inte samt förändrar sin attityd eller inte är något som ELM kan användas till, 

vilket vi återkommer till under rubriken “Vilken väg?”.     

 De motivationslänkar som respondenterna tenderade att motiveras av i Schröders 

modell skulle i ELM kunna tolkas som just personlig ämnesrelevans. De yngre respondenter-

na lade märke till produktplacering om produkter som de själva använde syntes i filmer och 

tv-serier. Eller om en karaktär som respondenterna gillar använde en viss produkt. De lade 

även märke till produkter som de var intresserade av. De äldre respondenterna lade märke till 

produktplacering om de för tillfället behövde någonting eller om ett program som tilltalar de-

ras intressen upplyser om en ny produkt. Detta skulle alltså enligt ELM betyda att responden-

terna har stark motivation att reflektera över meddelanden (produktplaceringar) som innehål-

ler dessa länkar till motivation, eller enligt ELM personlig relevans, vilket är det första steget 

på vägen mot central övertygelse. Den centrala vägen till övertygelse innebär som tidigare 

nämnt att individen reflekterar över meddelandets argument och om dessa reflektioner är po-

sitiva accepteras meddelandet. Dock så fungerar kanske just produktplacering som fenomen 

på ett annorlunda sätt än traditionell reklam. Traditionell reklam kan tänkas innehålla klara 

argument som exempelvis: “Keno, lett å vinne”. Alltså att man ska spela på Keno eftersom 

det är lätt att vinna, ett klart argument (Kenoguiden 2013). Enligt ELM fungerar ett inte 

mindre tydligt argument som exempelvis ett vackert hår i en reklamfilm som ett periferiskt 

argument (Miller 2002: 121). Produktplacering är som tidigare nämnt en kombination av re-

klam och publicitet för företag med syftet att tittaren ska skapa positiva associationer med 

varumärket och på så vis få en positiv attityd gentemot företaget (Cowley & Barron 2008: 

89). Respondenterna nämnde produktplaceringar där argument för produkten presenterades 

muntligt som exempelvis Jens och Sofia som diskuterade produktplacering av mascaror i 

“Top Model” eller tryckkokare i “Master Chef” och även produktplacering där produkten 

enbart syns i rutan, som exempelvis elektronik utan att karaktärerna talar om den. Det är alltså 

svårt att veta om respondentgrupperna tar den centrala eller periferiska vägen i allmänhet när 

det gäller produktplacering i utan varje enskilt meddelande som når respondenterna skulle 

behöva analyseras separat utifrån modellen. Denna analys kommer utgå från transkriberingar-

na där uttalanden som visar tecken på att respondenterna tar antingen den centrala eller den 
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periferiska vägen till övertygelse att analyseras. För att sedan försöka identifiera mönster hos 

respondentgrupperna.  

 

6.6 Förmåga  
Enligt ELM så kommer en individ som är oförmögen att kritiskt utvärdera argument inte att ta 

den centrala vägen till övertygelse. Om individen är förmögen att kritiskt utvärdera med-

delandets argument eller inte beror på personliga egenskaper, egenskaper hos meddelandet 

och situationsrelaterade egenskaper (Miller 2002: 119). Uttalanden från både de äldre och 

yngre respondenterna tyder på att de är förmögna att kritiskt utvärdera argument i produktpla-

cering. De yngre respondenterna sade bland annat att produktplacering kan vara vilseledande 

och att produktplacering kan bidra till normbildning genom att det ofta är exempelvis Iphones 

som används när mobiltelefoner används i tv-serier eller filmer. Samtidigt sade de yngre re-

spondenterna att de inte lade märke till produktplacering förrän det blev för uppenbart som i 

exempelvis ”Top Model” där respondenterna ansåg att många olika företagsnamn förekom. 

Detta kan tyda på att respondenterna har förmågan att kritiskt utvärdera produktplaceringens 

argument, samtidigt påverkar även variabler hos meddelandet och situationsbundna variabler 

om individer kritiskt kan reflektera över meddelandet: “[M]essage variables (e.g., the dif-

ficulty or complexity of the arguments presented in the persuasive appeal), and by situational 

variables (e.g., the extent to which the enviroment provides an opportunity to process the 

message with minimal distractions)” (Miller 2002: 119). Komplexiteten av meddelandets ar-

gument och om miljön tillåter individen att utvärdera meddelandet utan distraktioner påverkar 

alltså också individens möjlighet att kritiskt utvärdera meddelandets argument. Eftersom ar-

gument i produktplacering inte behöver vara muntligt presenterade utan kan vara argument av 

sådan sort att produkter kopplas ihop med en viss livsstil eller förknippas med en karaktär 

eller en serie kan denna komplexitet i meddelandet göra det svårare för individen att kritiskt 

utvärdera det. Eftersom produktplacering inte alltid är huvudfokusen i filmen eller serien kan 

det tänkas att handlingen, skådespelarna, miljön eller i princip vad som helst i serien eller fil-

men är huvudfokusen för tittaren, detta skulle alltså enligt ELM bidra till att distrahera indivi-

den när meddelandet utvärderas. Så även om respondenterna har den personliga förmågan att 

kritiskt reflektera över produktplaceringens argument kan det finnas variabler i meddelandet 

och i situationen som försvårar övertygelse genom den centrala vägen och att övertygelsen 

istället sker genom den periferiska vägen på grund av variabler hos meddelandet och variabler 

i situationen. Detta på grund av utformningen av produktplacering som fenomen. Produktpla-

cering syftar, som tidigare konstaterat, till att få tittaren att ska skapa positiva associationer 
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med varumärket och på så vis få en positiv attityd gentemot företaget, därför kan det tänkas 

att det inte endast är logiska argument utan istället och kanske främst omgivningen som är 

produktplaceringens starkaste “argument”. Dock kan de yngre respondenterna ha något större 

möjlighet att kritiskt utvärdera argument i meddelanden eftersom de i högre grad sade sig 

lägga märke till produktplaceringar. De flesta av de äldre respondenterna visade också för-

måga att utvärdera meddelanden kritiskt men en av respondenterna sa att hon inte var med-

veten om att det skulle vara produktplacering i tv-program hon följer. Det behöver inte nöd-

vändigtvis vara produktplacering i de tv-program som hon följer eftersom svensk tv inte alltid 

innehåller produktplacering, samtidigt om det skulle finnas produktplaceringar i tv-

programmen hon följer måste det anses svårt att kritiskt utvärdera produktplaceringens argu-

ment om individen är omedveten om att det ens kan existera.  

 

6.7 Vilken väg? Yngre respondenter 
Figur 1. visar hur den centrala och den periferiska vägen till övertygelse ser ut. De yngre re-

spondenterna var motiverade att läsa meddelandet vid länkarna samhörighet, intresse och re-

levans ur Schröders modell. När dessa länkar var närvarande var de yngre respondenterna 

motiverade att bearbeta meddelandet genom personlig relevans. I de fall där personlig rele-

vans inte gick att identifiera hos de yngre respondenterna går vi vidare till steget periferisk 

indikator närvarande (peripheral cue present). Här undersöks om det finns något som har en 

positiv eller negativ effekt för individen angående meddelandet. Dessa kan bestå av attraktiva 

eller pålitliga källor eller antal argument. Om detta inte är fallet, alltså om inte något som har 

positiv eller negativ effekt för individen finns leder det till att individen behåller eller återfår 

attityden som hen inledningsvis hade gällande produkten, alltså ingen attitydförändring har 

skett. Om det finns positiva eller negativa effekter som det gjorde för de yngre respondenterna 

sker en periferisk attitydförändring. Peter tar exemplet “The Human Centipede” och menar 

att: “[...][O]m han skulle använda en iPad för att fota sina offer kanske man hade blivit lite 

äcklad istället för glad.” På samma sätt menade Peter att: “Jag tror att det är ett jättebra sätt att 

marknadsföra sina produkter på för att om man ser, säg att man gillar Ove eller vad han heter i 

kontoret, man tycker om honom, han är rolig och så använder han en produkt då blir den pro-

dukten bra, alltså det är lite som att ens föräldrar skulle använda en produkt och dom litar man 

på. Det är såhär ah, om man litar på personen eller känner att man har ett förtroende för dem.” 

I dessa fall där positiva eller negativa periferiska indikatorer är närvarande sker en periferisk 

attitydförändring hos respondenterna. Den periferiska attitydförändringen är som tidigare 

nämnt tillfällig och känslig.        
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 I de fall där personlig relevans gick att finna hos de yngre respondenterna, som ex-

empelvis när de såg en produkt i en film eller tv-serie som de själva hade eller någon produkt 

som relaterade till något som de var intresserade av går vi vidare till steget förmåga. Som 

konstaterat under rubriken “förmåga” indikerar uttalanden från de yngre respondenterna att de 

är förmögna att kritiskt utvärdera innehållet i meddelandet. I de fall där de yngre responden-

terna säger att de inte alls lägger märke till produktplacering kan det ses som en situationsva-

riabel eller meddelandevariabel som påverkat respondenternas förmåga att kritiskt reflektera 

över meddelandet. Som en situationsvariabel eftersom de mestadels ser program som de tyck-

er om och är intresserade av i underhållningssyfte skulle detta kunna betyda att de inte är 

medvetet mottagliga för produktplaceringen. När respondenterna inte lägger märke till pro-

duktplaceringen har de heller ingen möjlighet enligt ELM att kritiskt reflektera över den. Re-

spondenterna trodde dock att de undermedvetet kanske blev påverkade. Detta leder respon-

denterna tillbaka till rutan “periferisk indikator närvarande?”. Däremot om respondenterna 

kan reflektera kritiskt över meddelandet måste typen av tankar fastställas. Är dessa tankar till 

meddelandets fördel, till meddelandets nackdel eller varken positiva eller negativa, alltså ne-

utrala tankar? Om fördelaktiga eller ofördelaktiga tankar genereras vid överläggningen kan en 

strukturell tankeförändring äga rum. Om detta sker genom fördelaktiga tankar leder det till en 

central positiv attitydförändring och om detta sker genom ofördelaktiga tankar leder detta till 

en central negativ attitydförändring.      

 De yngre respondenterna visar vid fokusgruppsintervjuerna att viss tankeprocess 

kring meddelanden förekommer hos dem. De talar exempelvis om en tryckkokare i “Master 

Chef” där de kommer fram till att det var ett onaturligt avbrott i programmet när tryckkokaren 

presenterades. Sofia säger att: “[...][D]om vill ju att vi ska se det, dom vill ju att shit dom an-

vänder det i Top Chef då vill jag också ha en liksom”. Sofia: “Precis för du behöver en tryck-

kokare” Siri: “Såg du hur fin den där löken blev efter att dom hade tryckkokare den?” Sofia: 

“Ja du behöver en tryckkokare det är helt sjukt om du inte har en liksom alltså det är ju nå-

gonstans dom vill ju tjä… alltså dom vill ju sälja sina produkter”. I den här passagen visar de 

yngre respondenterna på att de överlagt argumenten i meddelandet om tryckkokaren. Det skall 

påpekas att deras röster innehöll ironi, de var alltså kritiska till meddelandets argument. De 

tyckte inte att den produktplacerade tryckkokaren passade in i sammanhanget och de köpte 

inte argumentet att de själva behövde en tryckkokare bara för att de använde den i “Master 

Chef” eller argumentet med den fina tryckkokade löken. Dessa uttalanden skulle alltså kunna 

tolkas som att ofördelaktiga tankar är dominerande gällande detta meddelande. Nästa steg är 

“kognitiv struktur förändring”. Är nya tankar lagrade i minnet efter att de överlagt om argu-
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menten? Eftersom respondenterna nämner detta exempel under fokusgruppsintervjun måste 

dessa tankar ha lagrats i deras minne. Eftersom tankarna är lagrade i minnet har en central 

negativ attitydförändring skett. De yngre respondenterna har alltså genom diskussionen under 

fokusgruppsintervjun visat på att de både tar den centrala och periferiska vägen till överty-

gelse i mötet med produktplacering.  

 

6.8 Vilken väg? Äldre respondenter 
De äldre respondenterna var motiverade att läsa meddelandet, i detta fall ta del av produktpla-

cering, vid länkarna intresse och innovation ur Schröders modell. När dessa länkar var närva-

rande var de äldre respondenterna motiverade att bearbeta meddelandet genom personlig rele-

vans. I likhet med den yngre gruppen gällande de fall där respondenterna inte finner personlig 

relevans i meddelandet kan andra faktorer som attraktiva källor till meddelandet spela roll, 

exempelvis talar de äldre respondenterna om Helgonet som de kopplar ihop med Volvo 

P1800. Lennart säger att: “[...][I] det här fallet då en häftig då agent då till en sportbil och i det 

här fallet då P1800 [...]”. I detta fall kan “en häftig agent” ses som en periferisk indikator och 

eftersom den är av positiv karaktär sker en periferisk attitydförändring. De äldre responden-

terna nämnde också att om en känd person använder en produkt så tror de att det är en bra 

produkt, vilket enligt ELM skulle klassas som en periferisk indikator med positiv effekt.  

Om vi istället ser till de äldre respondenternas steg längs den centrala vägen till över-

tygelse kommer åtminstone en av de äldre respondenterna inte längre längs den centrala 

vägen utan tar endast den periferiska vägen till övertygelse eftersom hon inte hade märkt av 

att produktplacering förekom i de tv-serier eller filmer hon såg på vilket borde leda till att hon 

inte tänker över och överlägger argumenten kritiskt. När de gäller de övriga respondenterna 

visar dem att de har funderat över argumenten i produktplaceringen. Lars och Lennart säger 

bland annat detta om tv-programmet “Äntligen Hemma”:  

 

Lars:” Jo men man blir ju upplyst om att det finns en sån maskin.”  

Lennart: “Ja”.  

Lars: ”Eller en sån insats till nån.”  

Lennart:” Ja, ja”.  

Lars:” Omedvetet, behöver man den så går man ju och köper en sån.” 

Lennart:” Ja för då har man ju sett att den fungerar.”  

 

Lennart verkar ha överlagt argumentet i produktplaceringen i “Äntligen Hemma”, att han ser 

att verktygen som de visar i programmet fungerar och kan därför kan tänka sig att köpa dem. 

Om vi går vidare till nästa steg kan vi konstatera att det är fördelaktiga tankar vilket leder till 
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att nya tankar lagras i minnet eftersom de minns produkten när de sedan är i affären, som Lars 

nämner. Detta exempel visar alltså på att en central positiv attitydförändring har skett, vilken 

är relativt varaktig och bestående.  
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7. Avslutning 

7.1 Sammanfattning 

Den här undersökningen har handlat om svenska tv-tittares tv-vanor och huruvida de reflekte-

rar över det material de möter i olika tv-produktioner. Syftet har varit att beskriva och analy-

sera svenska tv-tittares attityd till produktplacering. På basis av fokusgruppsintervjuer har 

följande frågeställningar undersökts: 1. Hur ser attityden till produktplacering ut hos svenska 

tv-tittare som vuxit upp med kommersiell tv? 2. Hur ser attityden till produktplacering ut hos 

svenska tv-tittare som inte vuxit upp med kommersiell tv? 3. Hur formas och förändras 

svenska tv-tittares attityd till produktplacering? För att svara på dessa frågeställningar utför-

des fyra fokusgruppsintervjuer med den jämförande variabeln ålder. Två grupper bestod av 

personer ur den äldre generationen som inte är uppvuxna med kommersiell tv och två grupper 

bestod av personer ur den yngre generationen som är det, i övrigt var sammansättningen av 

grupperna homogen.         

 Vid intervjuerna diskuterade respondenterna kring en rad olika teman rörande tv-

tittande och produktplacering. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter gjordes 

en innehållsanalys av transkriberingarna där fem olika samtalsteman kodades utifrån Schrö-

ders modell för receptionsanalys. Två av dessa valdes sedan som analysenheter. Materialet 

analyserades även utifrån The Elaboration Likelihood Model där respondenternas väg till 

övertygelse kartlades.         

 Utifrån analysen av materialet har följande huvudresultat genererats: Svenska tv-

tittare som vuxit upp med kommersiell tv är kritiska och misstänksamma till produktplacering 

eftersom de tror att de har en negativ påverkan på deras undermedvetna samtidigt som de 

medger att de inte reflekterat särskilt mycket över fenomenet förens de diskuterade ämnet. 

Detta eftersom de känner att produktplacering kommer med ett negativt budskap vilket har en 

undermedveten påverkan på dem.  

Svenska tv-tittare som inte vuxit upp med kommersiell tv är positiva till produktpla-

cering eftersom de ser det som ett sätt att slippa reklampauser samt ett bra sätt att finansiera 

tv-produktioner på. Deras syn på produktplacering associeras med positiva medieupplevelser. 

De äldres positiva inställning beror också på att de knappt märker när produktplacering före-

kommer. De enda exemplen de äldre respondenterna kunde ge på produktplacering var när 

produkten var starkt förknippad med en karaktär, vilket gav dem de positiva associationerna.

 Skillnaden mellan hur de yngre och äldre respondenternas attityd till produktplace-

ring formas och förändras ligger i att de yngre respondenterna formade negativa attityder till 
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produktplacering när de tyckte att produktplaceringen störde i programmet de såg på. De äldre 

respondenterna visade inga tecken på bestående negativa attitydförändringar till produktplace-

ring. Båda åldersgrupperna visade att karaktärer i filmer och tv-serier tillfälligt kan påverka 

deras attityd till en produkt positivt medan de yngre respondenterna även visade att en karak-

tär tillfälligt kan på verka deras attityd negativt. Både de äldre och yngre respondenterna vi-

sade genom fokusgruppsintervjuerna att de både tog den centrala och den periferiska vägen 

till övertygelse när de möttes av produktplacering. De yngre respondenterna var motiverade 

att överlägga om produktplacering när produkter som de själva använde syntes i filmer och tv-

serier. Eller om en karaktär som respondenterna gillar använde en viss produkt. De lade även 

märke till produkter som de var intresserade av. De äldre respondenterna lade märke till pro-

duktplacering om de för tillfället behövde någonting eller om ett program som tilltalar deras 

intressen upplyser om en ny produkt. 

 

7.2 Diskussion 
Produktplacering är ett relativt nytt fenomen i svenska tv-produktioner. Ur produktionsbola-

gens synvinkel måste produktplaceringen vara bra för att inte störa tittaren. Produktionsbolag 

strävar efter att integrera produktplacering på ett så naturligt sätt som möjligt. Vissa exempel 

på tv-program som våra respondenter nämner behöver inte nödvändigtvis innehålla regelrätta 

produktplaceringar. Exempelvis så talar både de äldre och yngre respondenterna om Apple 

och iPhone. Dock så betalar inte Apple för att deras produkter skall synas i produktioner, även 

om de kan ge produkter till film och tv-produktioner i utbyte mot att de visas (Burrows & 

Fixmer 2012). Vi har genom våra respondenter identifierat en svårighet för tv-tittaren att veta 

vad som är produktplaceringar och vad som inte är det. Detta kan leda till att tittaren tror att 

alla produkter som förekommer i filmer och tv-serier är produktplacering (som vissa av de 

äldre respondenterna efter att de sett stimulimaterialet). I de anmälningar som kommit in till 

Granskningsnämnden nämnda i inledningen sades bland annat att: “programmet gav intryck 

av att vara anpassat för att få in produktplaceringar och en del avsnitt var i princip ett enda 

långt reklaminslag” (Dingertz & Calissendorff 2011: 2). Vi har anledning att tro att även de 

som arbetar på produktionsbolag tar del av artiklar av den karaktären och att detta skulle 

kunna göra produktionsbolag osäkra på vad tv-tittare tycker om produktplacering (också ef-

tersom den här undersökningen delvis samarbetar med ett produktionsbolag som är intresse-

rade av att veta vad svenska tv-tittare tycker om produktplacering) och kanske bidrar till att de 

avstår från att använda produktplacering. Nu när den svenska lagstiftningen är mer tillåtande 

skulle produktplacering rent teoretiskt sett kunna användas mer.  
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Vi kunde också identifiera en ambivalens hos de yngre respondenterna då de uttalade 

sig kritiskt under fokusgruppsintervjuerna men samtidigt menade att de aldrig reflekterar på 

samma negativa sätt i sina faktiska möten med produktplacering i vardagsmiljö. Samtidigt 

som de är uttalat kritiska mot den undermedvetna påverkan de tror att produktplacering har på 

dem visade de en positiv inställning till produkter som de själva hade när dessa förekom i 

filmer och tv-serier. Denna aspekt är extra intressant eftersom de äldre respondenterna i kon-

trast till de yngre också tror att produktplacering har en undermedveten påverkan på dem men 

inte lägger någon vikt vid detta eftersom de ändå inte märker av produktplacering. Detta var 

ett oväntat resultat av undersökningen då vi väntat oss att de äldre respondenterna skulle vara 

de som var mest kritiska. Intressant hade varit att undersöka vilka målgrupper som lägger 

märke till/inte lägger märke till olika produktplaceringar, detta kommer vi att behandla vidare 

under rubriken framtida forskning.  

 Teorierna uppsatsen lutat sig mot tillåter båda breda tolkningsmöjligheter. Schröders 

multidimensionella modell ger verktyg som ligger till grund för hur en person kan avkoda ett 

meddelande. Vilket gör modellen väldigt utförlig när material skall kategoriseras, i synnerhet 

när materialet är så pass omfattande som i detta arbete. Utmaningen ligger då i hur modellen 

skall avgränsas för att utgöra ett nyttigt verktyg för analysarbete, vilket kräver en konsekvent 

kodning och säkrare underlag till varför materialet tolkats på det sätt man gjort.  

 The Elaboration Likelihood model erbjuder även den breda tolkningsmöjligheter på 

så sätt att det kan vara svårt att med säkerhet avgöra vad som för olika meddelanden klassas 

som periferiska och centrala indikatorer. I denna undersökning har vi i linje med ELM tolkat 

på sådant sätt att karaktärer som förknippas med produkter är periferiskt övertygande. Samti-

digt skulle karaktärer i fråga om just produktplacering kunna vara en central indikator. Alltså 

ett huvudargument för att personer skall köpa produkten eftersom denna karaktär förknippas 

med produkten. På samma sätt som ett vackert hår i en schamporeklam enligt ELM klassas 

som en periferisk indikator menar kritiker på att det vackra håret istället kan vara ett centralt 

argument för att köpa schampot (Miller 2002: 121).  

 

7.3 Framtida forskning 
Framtida forskning relaterat till denna studie skulle kunna vara att fortsätta undersöka pro-

duktplacering inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet då den här studien 

endast bidragit med fallspecifika slutsatser. Då vi har identifierat en svårighet hos responden-

terna att veta vad som är en regelrätt produktplacering och inte ser vi att det finns utrymme för 

vidare forskning inom området. Undersökningar med exempelvis observation som metod 
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och/eller frågeformulär skulle kunna genomföras där X antal respondenter får ta del av ett 

material för att sedan undersöka ifall de lade märke till produktplacering eller inte. För-

slagsvis även där med den jämförande variabeln ålder för att stärka eller problematisera resul-

taten av den här fallstudien. Detta kan ses som en forskningslucka som borde fyllts innan vår 

studie ägde rum och skulle kunna varit till hjälp som underlag i vår undersökning just ef-

tersom det mest oväntade resultatet i den här undersökningen låg i att äldre personer inte är 

lika medvetna om produktplacering som yngre.
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Bilaga 1. Intervjuguide fokusgruppsintervjuer 

Moderatorerna börjar med att hälsa respondenterna välkomna. Vi ska idag diskutera lite kring 

tv-tittande och vad ni har för åsikter kring de innehåll som ni möts av. Studien kommer ta 

ungefär 45-60 minuter och vi kommer att spela in samtalet men det är endast för vårt bruk, 

materialet kommer att transkriberas där ni kommer vara anonyma. Vi vill därför uppmuntra er 

till att uttrycka er fritt. 

 

Öppningsfrågor: 

1. Vilka slags tv-program följer ni? 

2. Vilka plattformar använder ni för att se på dessa? 

Hur lång tid per dag lägger ni i genomsnitt på dessa program? 

3. I vilket syfte ser ni på tv/på olika program? 

 

Introduktionsfrågor: 

Ämnesintro: Något som ganska nyligen har börjat synas mer och mer i olika tv-produktioner 

är produkter som är mer eller mindre integrerade i handlingen. Ofta från kända varumärken 

och företag. 

 

4. Vad anser ni om det? 

Produktplacering är en form av marknadsföring som går ut på att företag använder sig av en 

situation som egentligen inte är kommersiell för att förmedla ett kommersiellt budskap. 

5. Vad skulle ni säga att produktplacering är för dig? 

6. Vad anser ni om produktplacering? 

 

7. Hur lägger ni märke till om produktplacering används i de serier eller program som ni föl-

jer? 

Kan ni nämna något exempel…? 

8. Vad tror ni varumärkena har för avsikt med produktplacering? 

 

Följdfrågor, exempelvis: Varför tror du att det är så? Hur menar du då? Vad tycker du om 

det? Hur då? (Dessa kan användas som uppföljningsfrågor under resten av intervjun). 

 

OM respondenterna har blivit störda av produktplacering: 



 
 

– Vad tror ni att det var som gjorde att ni blev uppmärksamma på att det var produktplace-

ring? 

(- Vad var det som störde er?) 

 

Övergångsfrågor: 

Produktplacering är ett sätt att finansiera tv-produktioner på, likväl som traditionell tv-reklam. 

 

9. Hur skiljer sig era uppfattningar kring tv-reklam vs. produktplaceringar i tv-program? 

– Vad föredrar ni? 

10. Varför tror ni att produktplacering förekommer i tv-program? 

11. Vad tycker ni om program där de öppet skyltas med att det förekommer produktplacering 

(exempel “Äntligen Hemma”) 

12. Hur tror ni att ni påverkas ni av produktplacering? 

 

Frågor man vill ställa om det kommer på tal: 

– Vilken typ av produktplacering föredrar ni? 

– Nämn någon produktplacering som ni anser är “störande”? 

 

STIMULIMATERIAL VISAS HÄR 

Berätta vad ni såg! 

 

Nyckelfrågor: 

13. Hur tycker ni att användningen av produkterna fungerar i de tidigare visade exemplen? 

14. Varför tror ni att produktionsbolag väljer att använda sig av produktplacering? 

15. Vad tror ni produktplacering har för effekt på de attityder människor har kring företa-

get/varumärken? 

– Vilka typer av produkter tycker ni att produktplacering är mest passande för? 

16. Hur väl tycker ni att användandet av produkterna (i stimulimaterialet) speglar hur ni själva 

skulle använda produkten? 

17. Eftersom att ni är uppvuxna med kommersiell tv, hur tror ni det påverkar er syn på pro-

duktplacering i allmänhet? 

18. Eftersom att ni inte är uppvuxna med kommersiell tv, hur tror ni att det har påverkat er 

syn på produktplacering i allmänhet? 



 
 

 

Följdfråga: Hur tror ni att yngre/äldre personer än er ser på produktplacering? 

Moderatorerna summerar sedan diskussionen och frågar om alla tycker att denna summering 

ger rättvisa åt diskussionen eller om någon vill tillägga något. 

 

Avslutande frågor: 

19. Varje deltagare frågas om de vill tillägga något till diskussionen. 

 

Slutfrågan: 

20. Är det någonting som vi har missat? 

Om ingen har något att invända eller tillägga så avslutas sedan diskussionen och moderatorer-

na tackar respondenterna för deras medverkan. 

 

Tack för er medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Intervjuguide expertintervjuer 

Vi är här idag för att ta reda på hur ni som produktionsbolag ser på produktplacering, vad ni 

har för tankar kring det och vad det huvudsakliga syftet med produktplacering är. 

Du får gärna börja med att presentera dig själv, vad din roll som VD/Finansdirektör/producent 

innebär. 

 

1. Hur arbetar ni med produktplacering? (Till Ekonomichef: Hur ser de ekonomiska 

aspekterna av produktplacering ut?) 

 

2. Vi har tittat igenom en del av era produktioner och funnit produktplaceringar i såväl 

realityserier, humorserier som långfilmer. Vissa gånger är produkterna mer integrerade 

i handlingen än andra gånger, vad beror det på? 

 

3. Hur väl tycker du att produktplacering integreras i era produktioner? 

 

4. När integrerar ni produktplaceringen? 

 

5. Hur motiverar ni valet av produkter som ni använder er av? 

 

6. Hur anpassas innehållet i program som är manusbaserat (exempelvis “Solsidan”) efter 

produkterna som skall vara med? 

 

7. I era produktioner som inte är lika manusbaserade, som exempelvis “Så mycket 

bättre”, hur jobbar ni med produktplacering då? 

 

8. Varför använder ni er av produktplacering? 

 

9. Vad ser du för fördelar och nackdelar med produktplacering? 

 

10. Vad tror du att Tv-tittare har för uppfattningar kring produktplacering? 

 

11. Är det någonting du vill tillägga? 

 

Tack för din/er medverkan! 



 
 

Pressrelease 

 

 

Äldre omedvetna om produktplacering 

 

Har du någon gång reflekterat över att karaktärerna i Solsidan kör runt i Volvobilar? 

Eller har du tänkt på vilken såg Martin Timell använder sig av i Äntligen Hemma? 

Dessa är exempel på produktplacering som blivit allt vanligare i svenska tv-

produktioner det senaste årtiondet. Så frågan är just: vad tycker egentligen svenska fol-

ket om produktplacering?  
 

Nu har två studenter på Uppsala Universitet vid institutionen för informatik och media gjort 

en attitydundersökning om vad svenska tv-tittare har för attityd till produktplacering. Detta 

inom ramen för en kandidatuppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap. Intervjuer 

med yngre och äldre personer gjordes. Det visade sig att unga som vuxit upp med kommersi-

ell tv ställer sig kritiska till den undermedvetna påverkan som de tror att produktplacering har 

på dem. Medan äldre som inte vuxit upp med kommersiell tv istället är positiva till produkt-

placering och ser det som ett sätt att slippa irriterande reklampauser på, delvis beror det också 

på att äldre knappt lägger märke till produktplacering. 

 

Det visade sig även att karaktärer i filmer och tv-serier som förknippas med olika produkter 

påverkar svenska tv-tittares attityder till produktplacering. Bland annat förknippade yngre 

personer positiv produktplacering med karaktären Ove Sundberg som ses i humorserierna 

”Solsidan” och ”Kontoret”. Äldre förknippade produktplacering med kända karaktärer om än 

av något annat slag, nämligen James Bond och Aston Martin.  

 

Vad produktplacering har för effekt på tv-tittares attityd beror helt på hur motiverade och in-

tresserade tv-tittarna är att ta del av produktplacering medan de tittar på sina underhållnings-

program.  

 

 

Erika Karlsson och Susanne Sainio 

”Det känns ganska fräscht att ha en Volvo för att nu har ju dom den i Solsidan”  

Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet  

 

e-post: Susanne.Sainio.2084@student.uu.se, Erika.Karlsson.2755@student.uu.se 

mobiltelefon: 0765849313, 0738468175 


