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Underhållning eller reklam? 

- En studie om produktplaceringar i “Finaste familjen” 

Olivia Forsberg 

Abstract 

Every day people get in contact with thousands of messages. On the radio, on the train, on the street 

and through the television. Not too infrequently messages in the form of advertising for products and 

services from businesses companies. The need for product placement partnerships are increasing as the 

traditional advertising decreases in efficiency in parallel with the film productions that require 

increasingly large budgets. More products and services on the market is leading to bigger competition 

between companies about the consumers interest. It is increasingly important to be creative and to find 

modern strategies for successful marketing. A way to market a product or service is through product 

placement, a phenomenon in which a brand, service or product occurs in a context that is not really the 

intended. 

 

The main purpose of the study was to investegate the extent of product placements appearing in the 

swidish comedy series "My perfect family" and how product placements are used and what 

signification product placements have for both brands and identity. The analysis is based on scenes 

from the series' first episode where brand products appear (Samsung, Volkswagen, Tsarine, Porsche, 

Ferrari and Instagram). The selection is based on how eye-catching the products are. The clearer 

product placement the bigger opportunity to influence the film's character.  

 

To answer the first question a compilation of the clearest and most abundant investments during the 

first episode of "My perfect family" was made. The selected brands formed the basis for the semiotic 

analysis used to answer question nubmer two and three (how product placements are used and what 

significance they have for both brand and identity). One or two different scenes belonging to each 

brand were selected and analyzed. 

 



 

 

The analysis shows different types of product placement and product placement methods, based on 

Lehus (2007) and Russells (2002) different categorizations. The study of "My Perfect family" shows 

that both brands and brand identity are important for the character and identity. Characteristics that are 

associated with the brand strengthens the character's identity. Product placements provide the ability to 

define characters and enrich, clarify and illustrate the series based on a cultural context. Ill-conceived 

product placements can have an adverse effect if the placed brand product not fill a natural feature.  
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1. Inledning 

I inledningskapitlet presenteras en bakgrund till arbetets huvudsakliga område. Bakgrunden 

kommer att mynna ut i en diskussion kring ämnet som sedan resulterar i uppsatsens 

frågeställning och syfte.  

 

Marknadsföring och reklam är en viktig del i det moderna och alltmer konsumerande 

samhället. Ett samhälle där konkurrensen i olika branscher ständigt ökar och en fördelaktig 

medieexponering kan vara en väsentlig faktor för ett företags överlevnad. Allt större budgetar 

krävs för att kunna producera sensationell och publiklockande underhållning. De senaste 

generationerna av människor blir allt mer immuna mot den överexponerande reklamen. 

Därmed tvingas företag och organisationer att förändra sina strategier för att synas. 

Produktplacering i filmer och serier är en av de strategierna (Pompper & Choo 2008:49). 

 

Enligt Nakchian (2012) är reklam ett av de starkaste verktygen för att utmärka en produkt och 

förmedla företagets marknadsföring genom att kommunicera med marknaden. Reklam 

beskrivs som den kommunikation ett företag använder för att nå ut till konsumenter och 

potentiella kunder via olika typer av medier och betalar för det. Mer produkter och tjänster på 

marknaden leder till en allt större konkurrens mellan företag om konsumenternas intresse. Det 

blir allt viktigare att vara kreativ och hitta moderna strategier för att lyckas med 

marknadsföringen. Företag har i det moderna samhället mycket makt och möjlighet att placera 

ut produkter i filmer och serier i utbyte mot pengar eller produkter i form av sponsring (Kotler 

1999: 15-17).  

 

Produktplacering som marknadsföringssyfte tog fart under 80-talet när ett amerikanskt företag 

vid namn Reese ́s Pieces placerade sina produkter i filmen E.T the Extra-Terrestrial från år 

1982 (Gupta & Lord 1998: 47). Efter det har fenomenet produktplacering genomgått en 

evolution och idag produceras nästan inte en enda film eller serie där produktplacering inte 

förekommer. De ökade behoven av medieexponering stärker relationen mellan företag och 

Tv-produktioner genom fördelaktiga produktplaceringssammarbeten. Samtidigt kritiseras den 
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dolda reklamen av både publik och recensenter. De traditionella reklammetoderna har tappat 

anseende, trovärdighet och effektivitet och den teknologiska utvecklingen med 

nedladdningsbara filer och streaming har gjort 30-sekundersreklamfilmerna omoderna. 

Digitala inspelningsapparater möjliggör för tittarna att enkelt och på egen hand censurera 

innehållet från reklamen, (Lehu 2007:31). Parallellt med den allt mer konkurrenskraftiga 

marknaden blir det allt svårare för enskilda företag att överleva vilket skapar ett stort behov av 

nya och moderna marknadsföringsmöjligheter (Lehu 2007:25). Forskare menar att människan 

dessutom utvecklar en slags immunitet mot reklam vilket har banat väg för flertalet alternativa 

lösningar för att indoktrinera publiken vissa budskap. En sådan alternativ reklamväg är 

fenomenet produktplacering (Grusell 2008: 19).  

 

Det undersöka materialet i studien består av ett noggrant urval av scener från ”Finaste 

familjen”, en svensk komediserie, producerad av det svenska produktionsbolaget Jarowskij 

och  hade premiär 25 mars 2016 på TV4. ”Finaste familjen” handlar om vikten av att visa upp 

den idealiska vardagen för omvärlden och om kampen att aldrig bli äldre. Serien är en parodi 

på det moderna och konsumerande samhälle och den stora fascinationen av överklassen. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Först kom TV4s tittarsuccé ”Solsidan” (2011-2015) som satte fenomenet produktplaceringar 

på kartan inom den svenska Tv-branschen och skrev historia både gällande antalet tittare och 

antalet produktplacerade varumärken och produkter (TV4 2011). Kort därefter kom kanalens 

”Finaste familjen” (2016), producerad av samma produktionsbolag, Jarowskij. ”Finaste 

familjen” blev också en tittarsuccé men med en mindre genomslagskraft och inte lika tydliga 

produktplacering . ”Finaste familjen” är, likt ”Solsidan”, en komediserie som bygger på 

överklasstereotyper och har en ironisk jargong och har således ett implicit kritiskt perspektiv, 

något som genomsyrar serien genom karaktärerna, miljöerna och produktplaceringarna. 

Syftet med studien är, att genom semiotisk analys, studera hur förekommande 

produktplaceringar används i den svenskproducerade komediserien ”Finaste familjen” (2016) 

och vilken betydelse produktplaceringarna har för varumärken och identitet. Jag vill 

undersöka hur varumärkesprodukterna kan konnotera mening och betydelse för tv-serien ur 

ett semiotiskt perspektiv. Avsikten med studien är att problematisera produktplacering som 
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fenomen och undersöka på vilket sätt placeringarna kan vara produktiva eller inte. Fenomenet 

studeras från två perspektiv, dels ur TV-seriens perspektiv och dels ur varumärkets 

perspektiv.  

Studien kommer att utgå ifrån följande frågeställningar. 
1. Hur	används	produktplaceringar	i	”Finaste	familjen”	och	vilka	produktplaceringsstrategier	

appliceras?		

2. Hur	skapar	produktplaceringar	betydelse	för	varumärken	och	identitet?	

 

Det huvudsakliga fokuset i uppsatsen är att studera produktplaceringens förekomst i Tv-serien 

Finaste Familjen. Det kommer att göras en analys över hur mycket produktplaceringar det 

finns i serien, vilka typer av produktplacering som används och vilka varumärken som 

exponeras. Även en analys gällande hur olika placeringar kan tolkas utifrån bland annat ett 

semiotiskt perspektiv och andra teorier och begrepp kommer att genomföras.  

 

Produktplacering är ett ämne som både är viktigt och intressant att studera eftersom 

fenomenet är idag används mer frekvent än tidigare av företag för att dolt marknadsföra sina 

produkter och sitt varumärke (Homer 2009:21).  

 

1.3 Avgränsningar 

Studien begränsas till att undersöka förekomsten av produktplaceringar i det första avsnittet 

från den första säsongen av ”Finaste familjen”. Det utvalda avsnittet som ligger till grund för 

studien anses vara tillräckligt representativ för den mängd av produktplaceringar som 

förekommer genom hela serien. 

 

Studien är avgränsad till en svensk kontext och till produktplacering i Tv-serier. Ä ̈ven om det 

förekommer mycket produktplacering i svensk film och television a ̈r den fortfarande inte lika 

omfattande som den a ̈r framför allt på den amerikanska marknaden (Dagens Nyheter 2011). 

Den amerikanska marknaden skiljer sig också åt gällande lagar och regler, vilket gör de svåra 

att jämföra med varandra. Trots det har det i bakgrunden hämtats en del fakta utifrån en 
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amerikansk kontext med motiveringen att den informationen är viktigt för förståeelse under 

vidare läsning av studien. 

 

En annan avgränsning blir således att analysen enbart baseras på varumärken och produkter 

vilka sedan tidigare är bekanta för författaren och därmed kan uppfattas av forskaren själv. 

 

1.4 Disposition 

För att göra studien lättbegriplig för läsaren är uppsatsen uppbyggd enligt följande schema. 

 

Inledningskapitlet presenterar bakgrunden till arbetets huvudsakliga område. Bakgrunden 

mynnar vidare ut i en diskussion kring ämnet som sedan resulterar i uppsatsens frågeställning 

och syfte.  

 

Bakgrundskapitlet inleds med en presentation och en bakgrundsbeskrivning av fenomenen 

reklam och produktplacering. Det för att ge läsaren en bakgrundsinformation vilken kan 

underlätta förståelsen av studien. Vidare följer en kortare resumé av Tv-serien och forskaren 

ger en motivering av det undersökta materialet. 

 

Teori och tidigare forskning består av en redogörelse av tidigare forskning och empiriska 

utgångspunkter vilka orienterat till valt ämne och ligger till grund för studien. 

 I kapitlet presenteras de teorier och områden vilka ligger till grund för uppsatsens teoretiska 

referensram. För att skapa en grundläggande förståelse inom området tydliggörs begreppet 

marknadskommunikation. Vidare presenteras begreppen varumärken, branding och identitet. 

Avslutningsvis diskuteras produktplacering och begreppets innebörd, olika dimensioner av 

produktplacering samt för- och nackdelar med fenomenet. 

 

Metoddelen utgör det andra kapitlet där kvalitativ metod och semiotisk analys presenteras 

och olika metodbegrepp förklaras. Här presenteras en analytisk referensram och även urvalet 

av material och tillhörande motivering. 
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Resultat och Analys är det tredje kapitlet där studiens huvudsakliga undersökning och 

analysens resultat redovisas. 

 

Avslutningen består av det sista kapitlen av studien där en egen diskussion av resultatet från 

analysen läggs fram och diskuteras utifrån tidigare nämnda teorier. Författarens slutsatser och 

egna förslag till framtida forskning fullbordar avslutningskapitlen.  
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2. Bakgrund 
Följande kapitel inleds med en presentation och en bakgrundsbeskrivning av fenomenen 

reklam och produktplacering. Vidare följer en kortare resumé av Tv-serien och forskaren ger 

en motivering av det undersökta materialet. 

Överallt möts människor av reklam och en stor del av samtiden är den frekventa förekomsten 

av logotyper, symboler och varumärken. Företeelser som präglar hela samhället, personliga 

identiteter och individers konsumtionsvanor. Allt fler företag beskriver sin verksamhet i form 

av symboler, slogans och identitetsskapande processer. Det handlar om att skapa synlighet 

och igenkänning i en värld bestående av hundratusentals andra varumärken (Holger och 

Holmberg 2002:9).  

Produktplacering som fenomen slog igenom betydligt mycket senare i Sverige än företeelsens 

uppkomst i början på 20-talet i USA. Anledningen var att reklamfinansierad radio och tv inte 

blev lagligt i Sverige fören i slutet av 1900-talet. Produktplaceringen etablering tog vid då 

radion slog igenom i avstampet av 20-talet i USA. Företag sponsrade då hela program i utbyte 

mot att företagets namn nämndes i programmet. När televisionen utvecklades på 50-talet 

följde utvecklingen radions fotspår och lät externa företag stå för kostnaden av hela tv-

program i utbyte mot publicitet. Trots det var det först under 80-talet som produktplacering 

som term och effektiv marknadsföringsform blev allmänt känt, framför allt i och med filmen 

E.T från 1982. Därefter har det skett en ständig ökning (Shears 2014:63-64). Inledningsvis 

handlade det endast om själva produkterna och tillfället att erhålla rekvisita kostnadsfritt mot 

att märket visades upp i filmen och omnämndes i sluttexterna (Lehu 2007:20). Med tiden har 

produktplaceringspraktiken erfarit en omfattande evolution och numera utformas 

placeringarna noggrant baserat på målgrupp, syfte och motiv (Lehu 2007:23). I sin mest 

effektiva form är produktplaceringen väl integrerat i handlingen och produktens närvaro 

verkar logisk och nödvändig (Lehu, 2007). 

I Sverige finns ingen lagstiftning som omfattar produktplacering och länge fanns inte heller 

något regelverk som reglerade marknadsföringsformen i svenska Tv-program men skrevs 

2010 in i Radio och Tv-lagen. Lagens huvudsakliga syfte är att ge bättre villkor för branschen, 

främja mångfald, kvalitet och konkurrens samtidigt som den ska vara mer teknikneutral och 

modern (http://cfoworld.idg.se). Lagens utgångsläge är att produktplacering är helt förbjuden 
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men leverantörer av medietjänster tillåts sända filmer, tv-serier och program med 

underhållning med förekommande produktplacering men under vissa förutsättningar. Vilka 

förutsättningar som gäller är dock inte alltid uppenbart (ibid). 

Radio och Tv-lagen gör ingen skillnad beträffande public service och kommersiella kanaler 

men program vilka riktar sig till barn eller program innehållande produktplacering av tobak, 

alkohol och receptbelagda läkemedel omfattas inte i undantaget (ibid). 

2.1 ”Finaste familjen”  

”Finaste familjen” är en svensk komediserie om samtiden, om ständiga statusuppdateringar 

och fasader som måste upprätthållas. Om vikten av att visa omvärlden hur lycklig och 

framgångsrik Du är. Om den eviga kampen för att hålla sig ung och om att låtsas att delar av 

livspusslet inte saknas. ”Finaste familjen” skildrar ängsliga samtidsfenomen med stor 

identifikationsfaktor och en överklasskultur, tacksam att driva med.  

”Finaste familjen” handlar Magnus Cronqvist är en tatuerad och till synes osäker ungkarl mitt 

uppe i en 40-årskris. Han arbetar som PT (personlig tränare) och bryr sig väldigt mycket om 

vad andra tycker om honom. Magnus bor i en vindskupa, modell mindre, ovanför den 

utmärkande Östermalmsvåning som ägs av Magnus mors senaste make. I familjen finns även 

hans två mer framgångsrika och betydligt mer självsäkra halvsyskon, den målinriktade 

forskningsingenjören Michelle som dokumenterar allt i sitt perfekta liv på sociala medier och 

den trygga Marcus som är solklar i sin överklassidentitet.  

 

Den första säsongen består av åtta stycken avsnitt á 22 min (IMDb). Serien hade premiär i 

TV4 den 25 mars 2016 och har i genomsnitt haft ca 1,4 miljoner tittare. 

 

2.1.1 Karaktärer 

Magnus Cronqvist (David Hellenius), nyss fyllda 40 år och mitt uppe i en galopperande 

livskris. Han arbetar som PT och bor just nu på vinden hemma hos sin mor och styvfar. 

 

Ann Linder (Kajsa Ernst), Magnus nyrika mor. En klassresenär från förorten som gör allt för 

att upprätthålla sin överklassidentitet. 
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Michelle Wikman (Emma Peters), Magnus halvsyster som arbetar som forskningsingenjör och 

har ett starkt behov att ta ”selfies” och visa upp det perfekta livet på sociala medier. 

 

Marcus Linder (Messiah Hallberg), Magnus halvbror tillika ”Östermalmsstekare” som kör 

Porsche. 

 

Göran Linder (Tommy Körberg), Marcus pappa och Anns senaste och mycket förmögne 

make. 

 

Johanna (Helena af Sandberg), Magnus ex-fru från Jakobsberg, tillsammans har de dottern 

Johanna. 

 

Julia (Mira Mitchell), Magnus tonårsdotter. 

 

Kinga (Marienette Dahlin), tystlåten kedjerökande äldre dam som mestadels figurerar i 

bakgrunden (IMDb, 2016). 
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2. Teori och tidigare forskning 

Nedan följer en redovisning av produktplacering som fenomen. Även begreppen 

marknadskommunikation, varumärke och branding är ämnen tas upp. 

Reklam som fenomen beskrivs och förklaras på olika sätt inom forskningen. Somliga kritiker 

menar att reklam är något som skapar falska behov, uppmanar till överflödig konsumtion av 

produkter och påverkar på ytterligare djupgående faror vilka vidare inverkar på 

samhällskulturens helhet. Reklamtänkets betydelse i samhället skapar ett materialistiskt 

klimat vilket står i motsats till det sociala, kulturella och andra mer genuina livsvärden. Andra 

forskare menar att reklam är en förnödenhet och en företeelse som i ett modernt 

marknadssamhälle bidrar till en ökad standard och ett ökat välstånd för medborgarna (Larsson 

& Mral 2004:11).  

Marknadstänket och reklamen har kommit att omsluta människans sociala liv och blivit en 

ännu starkare kulturell kraft än vad Frankfurtskolan en gång föreställde sig. Kritiska forskare 

menar att reklam inte inbjuder till vidare reflektion och kopplar reklamen till mänskliga behov 

som kärlek, trygghet och glädje genom införskaffandet av specifika varor, produkter och 

tjänster (Larsson & Mral 2004:15). Förespråkarna för reklam som en demokratisk funktion att 

reklam fungerar som legitima diskussionsobjekt och därmed fullgör Habermas publika sfär. 

Materiella tillgångar ger social mening för människor och reklam kan uppfylla en roll i 

människors utveckling till goda medborgare. Reklam kan även ses som en källa för 

information om det verkliga livet (Johansson & Wennerström 2014:7; Larsson & Mral 

2004:15). 

 

2.1 Tidigare forskning 

Majoriteten av forskningen inom produktplacering behandlar konsumentattityder kring 

produktplacering (Russell, 2002; Gupta & Gould, 1997; Baker & Crawford, 1996). Flera 

studier visar att produktplaceringar har liten inverkan på varumärkesattityden medan andra 

menar att produktplaceringar har en stor påverkan på publiken (Homer, 2009). Andra studier 

gjorda på produktplaceringar har undersökt skillnader mellan hur olika kulturer och kön ser på 

produktplaceringar. Karrh, Frith och Callison (2001) har undersökt skillnaderna mellan en 
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amerikansk och australiensisk publik och kommit fram till att olika kulturer har olika 

uppfattningar om produktplaceringar (Karrh, Frith & Callison, 2001:3-24). 

Beng Soo Ong genomförde 2004 en fallstudie där produktplacering i film och Tv jämfördes. 

Ong menade att det finns tydliga skillnader mellan olika produktplaceringar i film och Tv, 

inte enbart gällande olika lagar och regler vilka styr produktplacering i Tv-program respektive 

film. Det finns även skillnader gällande valmöjligheterna att placera varumärkesprodukter i 

mediet. Ong menade vidare att det finns större möjlighet att bädda in en produkt på ett 

effektivare sätt i tv än i film. Ong kom i studien fram till att det inte skiljer sig märkbart åt i 

attityder mellan produktplacering i Tv och i film. Respondenterna däremot var mer mottagliga 

för produktplacering i filmer än i Tv-program men inga generella slutsatser kring om det 

verkligen är så gick att dras på grund av den knappt märkvärda skillnaden. Det kunde dock 

konstateras att yngre personer var mer toleranta kring produktplacering som 

marknadsföringsteknik över lag (Ong 2004:147-158). 

Jenny Johansson och Malin Wennerström genomförde höstterminen 2014 en kandidatuppsats 

på Örebros Universitet med syfte att undersöka hur produktplaceringar används i den svenska 

komediserien ”Solsidan” och vilken betydelse produktplaceringarna har för både varumärken 

och identitet. Johanssons och Wennerströms kan med sin studie konstantera att 

produktplacerinar används i hög grad i Tv-serien ”Solsidan” och fastslår att 

produktplaceringar förstärker varumärken och identitet (Johansson & Wennerström 2014). 

 

Även Elvira Björkman vid Stockholms Universitet genomförde vårterminen 2013 en 

kandidatuppsats med syfte att studera relationen mellan produktplaceringar och Bondfilmerna 

”Dr. No” (1962) och ”Skyfall” (2012) ur ett historiskt perspektiv för att se hur filmernas 

karaktär har förändrats och om detta kan relateras till produktplaceringarna. Björkmans analys 

påvisar att produktplaceringar bidrar till att definiera karaktären James Bond och har 

möjlighet att berika, förtydliga och illustrera filmer utifrån en kulturell kontext. Samtidigt kan 

ogenomtänkta placeringar få motsatt effekt om produkterna inte fyller en naturlig funktion 

som inte överensstämmer filmens karaktär (Björkman 2013) 

 

Studier i implicit minne är i arbetet av intresse och en viktig insats inom 

produktplaceringsbegreppet. Produktplaceringars effektivitet beror delvis på vad som kallas 
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implicit minne inom psykologin. Implicit minne inverkar på individers handlingar utan att de 

själva är medvetna om det. Implicit minne är motsatsen till explicit minne som är att avsiktligt 

känna igen eller komma ihåg något. Experiment på det implicita minnet kan gå ut på att 

deltagare får en lista med tre ord, till exempel ”kitchen”, ”moon” och ”defend” (Björkman 

2014:9-10). En tid senare deltar samma deltagare i en annan, till synes orelaterad, studie. 

Deltagarna får se flera ordstammar, bland annat KIT-, MO- och DE-, för att sedan 

fullständiggöra ordstammarna till riktiga ord. Jämfört med personer som tidigare inte fått se 

den ursprungliga listan med ord är det troligare att de tidigare deltagarna fullständiggör MO-

on istället för andra ord. Resultatet pekar på att informationen från den ursprungliga listan 

arkiveras i minnet och influerar beteendet även om det inte finns någon medveten 

återkoppling till ursprungslistan (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland & Vliek 

2009:349). På samma sätt kan produktplaceringar, till synes, omedvetet påverka publikens val 

av märken och produkter i rollen som konsumenter, enbart på grund av att de vid ett tidigare 

tillfälle registrerats i minnet (Björkman 2014:9-10). 

2.2 Reklam i Tv 

Reklam har blivit en dominant kraft i västerländska samhällen (Johansson & Wennerström 

2014:1) som influerar och präglar människors sociala, kulturella och politiska liv (Larsson & 

Mral 2004:7). Reklamen ger människor information om vad som finns att köpa på marknaden 

och om vad som bör köpas (Grusell 2008:29). McCracken (1988) menar att reklam överför 

betydelser genom att presentera en vara och en representation av den kulturellt uppbyggda 

världen, inom reklamens sfär. I skapandet av reklam utgår företagen eller reklammakarna från 

vad de anser speglar deras kulturella ramverk. Effektiv reklam kräver dock att det är 

konsumentens kultur som representeras och förutsätter att de värderingar som finns i 

meddelandet motsvarar mottagarens värderingar (McCracken 1988:72-79). Reklam är en del 

av företagens kapitalism och ingenting som sker på egen hand. Reklamen kräver en 

reklamvänlig politik och lagstiftning för att utvecklas (McChesney & Foster 2003).  

 

Televisionen är ett massmedium som når merparten av invånarna i Sverige och även det första 

riksmediet där annonsörer snabbt kunde kommunicera ut sina budskap till en stor publik 

genom endast en kanal (Haglöf 1994:16). Reklam har, som finansiär av medierna, stor 
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ekonomiskt betydelse och möjlighet att påverka mediernas form och innehåll. I allmänhet är 

förtroendet för reklam i Tv mycket lågt, något som främst beror på fenomenets omfattning 

(Larsson & Mral 2004:7f). 

 

Svenska folkets uppfattning av reklam och allmänhetens inställning till fenomenet kan delas 

in i tre stycken faser utifrån ett historiskt perspektiv. Den första fasen, vilken tar avstamp 

under 60-talet, präglades av positivt tvivel. Reklam över lag ansågs nödvändig och 

konsumenter köpte i synnerhet produkter de tidigare sett reklam för även om produkterna var 

dyrare än andra produkter. Förhållningssättet till reklam var allmänt positivt. Den andra fasen 

varade mellan 70- och 90-talet och präglades av ett ökat misstroende. Reklam uppfattades 

generellt som vilseledande och kritiken mot oärlig och förskönad Tv-reklam resulterade i 

skarpare regleringar. Den tredje fasen tar vid i slutet av 90-talet och studier framlägger bevis 

för en ökad kluvenhet hos publiken. Generellt uppfattades reklamen som negativt men med 

underhållnings- och informationsvärde. Attityden till Tv-reklam har genomgående blivit mer 

negativ (Björkman 2013:3; Grusell 2008:74f). 

Annonsörer når ut till ett stort antal medieanvändare med Tv-reklam men nackdelen är att det 

ofta är en väldigt heterogen grupp som ser ett visst program vilket innebär att annonsörerna 

inte kan utnyttja massan fullt ut. Olika typer av massmedier attraherar olika typer av 

mediekonsumenter vid olika tidpunkter. Det är därför avgörande för annonsörerna att placera 

reklamen utefter sina målgrupper och deras Tv-vanor (Haglöf 1994:16). 

Det finns fler fördelar och nackdelar med att använda sig av TV som kanal för reklam. 

Omkostnaden för Tv-reklam inte är märkvärdigt dyr i förhållande till antalet mottagare som 

mediet når ut till. Tv:n har en bred räckvidd och når miljontals människor inom loppet av ett 

par dagar. Tv:n är ett visuellt medium och kan därför erbjuda en fullkomlig representationen 

av verkligheten (Haglöf 1994: 24). Därför är det också enklare för företag att beskriva en 

produkt och hävda att just deras produkt är unik och värdefull på marknaden. Reklam är en 

färskvara, speciellt Tv-reklam och en överexponering eller en övertydlighet kan få motsatta 

effekter och vända mediekonsumenterna mot reklamen (Haglöf 1994: 21).  
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2.3 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation har sedvanligt skådats ur ett kortsiktigt perspektiv. Antingen är 

marknadskommunikationen affärsskapande eller varumärkesbyggande. Det kortsiktiga 

perspektivet har emellertid övergått till ett mer strategiskt perspektiv inom 

marknadskommunikationen (Mårtenson, 2009:25-26).  

 

Marknadskommunikation kan beskrivas i tre stycken huvudfrågor vilka är ämnade för företag 

att hitta rätt målgrupp, formge rätt budskap samt att kommunicera ut till huvudmålgruppen via 

de rätta kanalerna. Har ett företag en tydlig uppfattning och bild av de tre frågorna minimerar 

företaget riskerna att begå̊ misstag i marknadskommunikationsprocessen. Företaget inleder 

processen med att komma överens om vilken målgrupp de vill nå ut till för att sedan formge 

ett åtråvärd och inbjudande budskap som fångar kunderna och deras intresse. Valet av 

kommunikationskanal varierar då olika målgrupper kan befinna sig på olika medier (Dahlén 

& Lange 2009:30). 

2.4 Varumärken 

Varumärke är ett begrepp som hänger ihop med produktplacering och för att förstå̊ fenomenet 

produktplacering behöver begreppet varumärke vara tydligt. Det finns många olika 

definitioner på begreppet varumärke men Kotlers definition av begreppet är det som används 

mest omfattande över hela världen (Håkansson & Wahlund 1996:9).  

Kotlers definition av begreppet varumärke, 

”Ett namn, term, tecken, symbol, eller design, eller en kombination av dessa, syftande till att 

identifiera en säljares, eller grupp av säljares, varor eller tjänster och att skilja dessa från 

konkurrenternas.” (Kotler 1994:444)  

Varumärken har förekommit sedan antiken då de främst användes för att uppvisa en varas 

eller en produkts ursprung och kvalité. Senare under industrialiseringen moderniserades 

varumärket och ytterligare funktioner hänfördes fenomenet. Den ökade massproduceringen av 

varor ledde så småningom fram till ett ökat behov av att kunna särskilja liknande produkter 

från konkurrenters, genom bland annat marknadsföring och företagsnamn (Larsson, Lönnborg 

& Winroth 2013:13-14). En ytterligare förändring av varumärken och varumärkens betydelse 
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för företagen skedde under 80- och 90-talet då tjänstemarknaden expanderade. Varumärket 

tillskrevs ett ekonomiskt värde och började betraktas som en tillgång för företagen (Grönroos 

2008:313). Vidare utvecklades varumärken med avsikten att skapa en tydligare kontakt 

mellan företagen och kunderna. Varumärken är ett sätt att skapa konkurrensfördelar i och med 

den allt mer konkurrerande världsmarknaden (Larsson, Lönnborg & Winroth 2013:9).  

 

Varumärken figurerar ute på marknaden av helt nya anledningar och är inte längre bara en 

symbol för produkten/tjänsten utan även en image för konsumenterna och något de är villiga 

att betatala mer för. Varumärket är därför det viktigaste verktyget för en marknadsförare som 

vill nå framgång. Konsumtion har senare kommit att handla om att självförverkliga jaget. 

Produkter och tjänster köps och konsumeras utifrån en symbolisk mening (Larsson, Lönnborg 

& Winroth 2013:9). Ett vidare syfte med varumärken är att som ägare av ett eller flera 

varumärken kunna uttrycka stolthet över att ha åstadkommit någonting värdefullt (Holger & 

Holmberg 2002:30)  

 

Grönroos (2002) menar att forskningen kring varumärken endast har kommit till det första 

skedet i vad som komma skall och menar att varumärken har en mycket central roll inom 

marknadsföringen (Grönroos 2002:316). 

 

2.4.1 Varumärken som symboler 

Marknadsforskaren Sidney Levy skrev redan under 50-talet att kommunikationen och vidare 

konsumtionen av varumärken i högsta grad är betecknande. Människor köper och använder en 

viss produkt för att signalera grupptillhörighet. Människor köper produkter, inte bara för deras 

egenskaper, utan också för vad de utstrålar för betydelse vilket möjliggör en direkt koppling 

mellan individen och innevarandes val av produkt (Bengtsson & Östberg 2011:25). 

Varumärken och reklam betyder lika mycket när konsumenten ska fastställa ett köpbeslut som 

de funktionella aspekterna av en vara. Forskarna Mary Douglas och Baron Isherwoods har en 

liknande teori och menar att det inte är hållbart att begränsa en varas värde enbart genom 

varans förmåga att utföra en speciell funktion. Det måste även tas hänsyn till varans möjlighet 

att skapa sociala relationer. Teorin grundar sig i att amerikanerna i slutet av 50-talet hade en 

god ekonomi vilket ledde till att konsumtionen inte längre handlade om att överleva utan 
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istället blev symbolisk (Bengtsson & Östberg 2011:26). 

 

2.4.2  Varumärkens meningsskapande 

Människor skapar kulturell betydelse av olika märken i samhället. Varumärkens 

meningsskapande process handlar om ett varumärkes faktiska närvaro och integrationen hos 

människorna i samhället. Framför allt bygger varumärken mycket på de historier som omger 

produkten. Varumärkens betydelse förändras hela tiden vartefter nya historier om produkten 

tillkommer i samhället (Bengtsson & Österberg 2011:36). 

Alla de aktörer som gemensamt hjälper till att skapa varumärkets mening benämns som 

märkesförfattare, vilka i sin tur är indelade i grupperna märkesinnehavaren, konsumenten, 

populärkulturen och andra viktiga intressenter (ibid). Märkesinnehavaren är ägaren av 

varumärket och är oftast ett företag. Varumärkesinnehavaren är den aktör som gör varumärket 

tillgängligt för både distribution och för tolkning på marknaden. Märkesinnehavaren sänder ut 

och förmedlar information om hur varumärket önskas uppfattas. Informationen om 

varumärket når konsumenter vilka i sin tur tolkar informationen och sedan sprider vidare sina 

egna historier av varumärket. Sociala medier som Twitter, Instagram och Facebook har gjort 

det möjligt för konsumenter att i större utsträckning integrera och kommunikationen mellan 

olika konsumenter har idag en mycket stor betydelse idag (Bengtsson & Östberg 2011:36-42). 

Varumärken är idag en tillräckligt stor del av vardagen att det finner sig naturligt för 

producenter av populärkulturellt material att använda sig av i processen att bygga upp 

karaktärer och miljöer. Produktplacering av varumärken är en viktig del i processen och 

varumärkesprodukten hjälper till att framställa en karaktär, karaktärens egenskaper och 

symboler. Andra viktiga intressenter är den fjärde gruppen som kan vara med och skapa 

mening hos ett varumärke. Inom kategorin finns experter, konkurrenter och andra diverse 

organisationer (ibid.). 

 

2.4.3 Branding 

Branding innebär varumärkesidentitet och är ett av elementen vilka styr hur människor 

uppfattar ett varumärke och hur varumärken skapar en image. Identitet till varumärket är 
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immateriellt och har fått ett ökat fokus. Varumärkesidentitet är komplex och verkar på flera 

olika nivåer (Melin 1999:212). 

 

Varumärkens värde grundas i förmågan att skapa lojala kundrelationer och 

varumärkesteoretiker menar att varumärkesbyggande har blivit ett allt viktigare medel för att 

skapa relationer med kunder. Varumärkesbyggande handlar om att utveckla en identitet på 

marknaden och att göra sin produkt eller tjänst unik (Salzer-Mörling & Stannegård 2002:153). 

 

2.4.3.1	Celebrity	Endorsment	

En variant av branding är celebrity endoresment (Johansson & Wennerström 2014:10). 

Begreppet innebär att en välkänd person sponsras eller betalas för att förespråka varumärkens 

produkter eller tjänster och agera som en varumärkesambassadör. Ambassadörens uppgift är 

att personifiera och förkroppsliga varumärket och försöka påverka en stor publik att 

konsumera (Dahlén & Lange 2009:314). Celebrity endorsment är ett bevisat framgångsrikt 

koncept som genererar synlighet, ökad kännedom och positiva associationer till varumärket 

genom kändisskapet. Effekten av celebrity endorsement  beror på olika karaktärsdrag och hur 

pass attraktiv personen som förespråkar varumärket är. Desto mer positiv karaktär desto bättre 

blir effekten. En celeb eller en karaktär, vars attribut förknippas med en viss produkt eller 

tjänst, ökar köpkraften hos publiken  (Nunlee, Smith & Katx 2012:14ff). Celebriteter erhåller 

kulturella innebörder vilka gör dem till effektiva och trovärdiga källor med stor inverkan hos 

publiken (McCracken 1989:315). 

 

2.5 Identitet 

Identitet betyder en-het eller likhet. När människor sorterar intryck från medier och 

medmänniskor bildas uppfattningar om likheter och skillnader mellan ”Oss” och ”De andra” 

(Gripsrud 2002:20). Identitet som verb handlar om att ”bli ett med, eller ”bli lik” något annat 

(Gripsrud 2002:31). Individer kan vara föräldrar, sportutövare, yrkesmän och entusiastiska 

miljöaktivister (Johansson & Wennerström 2014:12). Jag:et består av fler sociala identiteter 

och ju fler delar av den sociala identiteten som kan kopplas till en organisation desto starkare 

blir identitetssynergin och relationen mellan organisationen och konsumenten (Fombelle et al. 

2012:59).  
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Grundpelaren i det västerländska samhället, i konstruktionen av identitet, är konsumtionen. 

Vad som köps, hur det köps och inte minst var inköpen görs signalerar grupptillhörighet och 

därmed identitet. Reklamen har en central roll och den förser människor med bilder av vad 

som ska och bör köpas för självförverkligande (Grusell 2008:29). Medierna bidrar till att 

definiera verkligheten omkring människor och därmed vilka de är. De visar på olika sätt i 

bild, i ljud och i skrift hur världen förstås, vad som är viktigt och oviktigt, bra och dåligt, 

roligt och tråkigt. Medierna visar delar och dimensioner av världen som människor själva inte 

alltid upplevt och kanske inte heller kommer att få uppleva. Som mottagare tvingas människor 

då att själv bilda en uppfattning om var de själva står, vilka de är, vilka de vill vara eller blir 

och vilka de inte vill vara. Sammansättningen av självuppfattningen kallas för identitet 

(Gripsrud 2002:19). Begreppet identitet är beroende av konstruktionen ”Vi” och ”Dom” 

(Olausson 2009:143). 

 

2.6 Produktplacering 

När ett varumärke, tjänst eller en produkt förekommer i ett populärkulturellt sammanhang 

som egentligen inte är det tilltänkta kallas det för produktplacering. Det kan exempelvis vara i 

en tidning, i ett TV-program eller i en film.  

 

Det kan vara svårt att definiera exakt vad produktplacering betyder då det är ett ämne som 

ständigt utvecklas. Produktplacering kan vara visuell eller auditiv, alternativt en kombination 

av båda för att maximera effekten (Lehu: 2007:5). En produktplacering kan vara en logotyp, 

ett varumärke, en produkt eller en förpackning som förekommer i en scen i film, TV- serier 

eller andra slags program. Produktplaceringar används i en ny omgivning som talar på ett 

annorlunda sätt till publiken men härstammar från den sedvanliga kommunikationstekniken 

med reklamfilmer och annonser. (Lehu. 2007:4). Den effektivaste formen av produktplacering 

är den placeringen som smälter in i handlingen, vilket innebär att placeringen blir logiskt 

(Lehu: 2007:5) En annan definition av produktplacering är: ”the insertion of branded 

products or services into mass media content with the intent of influencing consumer attitude 

or behavior.” (Newell, Salmon & Chang. 2006:577). Den senare definitionen är mer inriktad 

mot hur företag använder sig av produktplacering i medier för att påverka människors 
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beteende och attityder. Det finns olika typer av produktplacering i film och TV. Lehu (2007) 

nämner 4 typer: classic placement, corporate placement, evocative placement och stealth 

placement (Lehu: 2007:5).  

• Classic placement - när en produkt eller ett varumärke finns med och belyses 

uppenbart, antingen i bakgrunden eller att produkten används direkt av karaktärerna i 

filmen. Produkten eller varumärket kan även få en roll i filmen beroende på hur stor 

del produktplaceringen spelar i filmen.  

• Corporate placement - när fokus hamnar på att visa varumärket utan någon specifik 

koppling till en produkt. En typ av placering som enligt Lehu (2007) är riskfylld 

utifrån företagets perspektiv då det kan vara svårt för publiken att förstå vad det är för 

varumärke eller produkt som är avsedd att placeras. Ett exempel på en sådan typ av 

placering är när ett företags logotyp syns i bakgrunden eller genom att en karaktär 

nämner varumärket som en del av manus.  

• Evocative placement - när produkter förekommer utan någon direkt synlig eller hörbar 

koppling till ett varumärke. Evocative placement är en typ av produktplacering som 

kräver att företaget har en originell och unik produkt vilken är lätt för publiken att 

känna igen. Exempel på en sån typ av placering kan vara att tittaren känner igen en 

produkts design och sedan kan associera det till ett visst varumärke.  

• Stealth placement - när produktplaceringen inte har någon koppling till ett varumärke 

eller produkt alls. Som classic placement förekommer stealth placement visuellt och 

ett exempel på den typen av produktplacering är när en karaktär bär kläder av ett 

speciellt märke men som inte är lätt att känna igen pga. designen. Lehu tar även upp 

att den typen av  produktplacering även kan vara hörbar, exempelvis genom en 

telefonsignal som kan kännas igen (Johansson & Wennerström 2014:4-5; Lehu. 

2007:9ff).  

Även Russell (2002) har kategoriserat olika typer av produktplaceringar på ett likartat sätt 

som Lehu. Produktplaceringar delas, enligt Russell, in i tre olika typer av placeringsstrategier: 

den visuella produktplaceringen, den auditiva produktplaceringen och den handlingsbaserade 

produktplaceringen. Den visuella produktplaceringen är då ett varumärke eller en produkt 

syns i en film eller ett program. Den auditiva produktplaceringen är när produkten eller 

varumärket nämns i en dialog. Den handlingsbaserade produktplaceringen är när produkten 

eller varumärket får en central roll i handlingen genom att vara en del av en dialog. 
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Produktens och varumärkets roll är antingen stor eller liten i handlingen, vilket är beroende på 

olika faktorer som till exempel hur snabbt eller tydligt produkten eller varumärket nämns i 

dialogen (Russell 2002:307). Även Gupta och Lord (1998) gör en liknande kategorisering 

som Russel men skiljer sig på en av typerna. De kallar motsvarigheten till till den 

handlingsbaserade produktplaceringstypen för combined audio-visual, vilket avser att 

produkten eller varumärket både nämns och syns parallellt. Den mest använda och vanligaste 

typen av produktplacering är den visuella produktplaceringen medan den svåraste och dyraste 

typen av produktplacering är combined audio-visual vilket också är det ovanligaste (Gupta & 

Lord 1998:49). Produktplacering fungerar bäst i de fall där placeringen är logisk och väl 

intregerad i handlingen. Bäst effekt får en produktplacering när den både syns och hörs (Lehu 

2007:5). 

Produktplacering sker vanligen genom byteshandel, en process som innebär att producenterna 

av medieinnehållet får använda sig av en produkt som rekvisita i utbyte mot att varumärket 

figurerar i bild. Företag betalar annars producenterna för att de ska använda sig av just deras 

varumärkesprodukt i sitt mediematerial (https://www.efn.se). Av de förekommande 

produktplaceringarna i film och television kan ungefär 90 % klassas som en form av 

byteshandel. Produkten eller tjänsten får användas i utbyte mot att exponeras i det aktuella 

mediet (Karrh 2003:138). 

 

2.6.2 Ett ständigt ökande fenomen 

Länge har produktplacering varit ett återkommande inslag inom filmmedier och det är 

samtidigt det fenomen inom branschen som ökar mest. En förklaring är att TV-tittarna allt 

lättare har möjligheten att ”zappa” förbi reklampausen mellan och i TV-programmen. Ett 

problem för annonsörerna som därför behöver söka nya vägar för att nå ut till publiken. Även 

teknikens utveckling har en snabb framfart och på senare tid har det utvecklats teknik som 

innebär att det i efterhand kan placeras in varumärkesprodukter i scenen efter tagning. En 

utveckling som innebär att produktionsbolaget kan visa upp material för företagen redan 

innan ett möjligt samarbete. Producenten kan sedan enkelt byta ut varumärkesprodukten mot 

en annan. Kritik har dock riktats mot utvecklingen som bland annat innebär en negativ 

påverkan på själva filmandet och tagningen av scenen da ̊ kameravinkeln övergår till att vara 

begränsad (Shears 2014:63-64)  
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2.6.1 Fördelar med produktplacering som marknadsföring 

Det finns en del fördelar med produktplacering, både utifrån medieföretagens, 

varumärkesinnehavarens och mottagaren av medieinnehållets perspektiv. Risken att 

mottagaren som tittar på mediematerialet störs av en produktplacering är mindre än under ett 

vanligt reklamavbrott i och med att reklamen integreras i handlingen. Företaget som vill 

marknadsföra får även chans att visa sin produkt eller tjänst i ett mer naturligt sammanhang än 

vid en normal reklamfilm. Kostnaden för en placering i en film eller ett tv-program är 

betydligt lägre än köpt reklamtid i en reklampaus (http://cfoworld.idg.se). Resultatet av den 

ovan beskrivna marknadsföringskontexten är att produktplaceringar har ökat markant (Lehu 

2007:33-34).  

Produktplaceringarna bör vara en integrerad del av en kommunikationsstrategi och inte en 

kompletterande taktik vilken saknar identitetslogik. Dåligt genomtänkta och planerade 

produktplaceringar kan skada varumärkens renommé och trovärdighet. Framgångsrik 

marknadsföring spelar på känslor och handlar om att erbjuda konsumenterna någonting extra, 

”A brand, a name, an identity, a positioning, a status, a recommendation, a trust relationship, 

an emotion.” (Lehu 2007:245). Konsumenterna bjuds in till en relation som är intuitiv, 

personlig och priviligierad, som endast märket kan fullfylla och förespråkare menar att 

produkter kan införlivas i dialogen och handlingen på ett naturligt och diskret sätt (Lehu 

2007:151-152). 

 

2.6.2 Nackdelar med produktplacering som marknadsföring 

Det finns inte enbart positivt fo ̈rdelar med produktplacering utan även nackdelar. Na ̊got som 

allt oftare orsakar problem a ̈r att gränsen för vad som ska klassificeras som underha ̊llning 

respektive reklam blir mer diffus. Exempelvis genom att reklamen byggs upp som korta mini-

fo ̈ljetonger som är nästintill identiska med det ordinarie tv-serieformatet som tittaren är van 

att se det. Högre krav ställs pa ̊ tittaren som mer aktivt ma ̊ste kunna särskilja på vad som är 

reklam och vad som a ̈r det faktiska tv-programmet (Kretchner 2004:37). 

Produktplacering gynnar inte alltid företagens produkter och tjänster. Skepscism kan uppstå 

mot produkten men så länge reklamen/produktplaceringen inte stör huvudupplevelsen (TV- 

tittandet) finns det ingen forskning som tyder på att det är något som påverkar produktens 

trovärdighet (Rosengren & Sjödin 2011:132). Fenomenet Product displacement är 
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benämningen på det som sker då ett varumärkesföretag inte ställer upp på att visas i det 

sammanhang där producenten valt att placera produkten i (Shears 2014:62 ). Ett exempel på 

fenomenet förekom i filmen Slumdog Millionaire. I filmen använde filmskaparna ett bilmärke 

och ett världsledande dryckesföretag, vilka inte godkände att deras produkter skulle figurera i 

filmen. Företagen ville inte associeras med den miljö där filmen utspelades vilken inte ansågs 

representativt för företagens produkter. Ressigören tvingades att ta bort och ändra scener där 

företagens produkter och varumärken förekom (ibid). 

Produktionsbolag kan även få problem genom att ta in utomstående företag som finansiärer i 

en film som syftar till att marknadsföra sina produkter och tjänster vilka således inte tar 

hänsyn till filmens handling. Tillförandet av främmande produkter kan då komma att skada 

det producerade materialet. Om regissören, producenten och manusförfattaren måste ta 

hänsyn till de krav som ställs av ett utomstående varumärkesföretag kan scener och manus 

komma att ändras för att tillgodose både båda parters behov (ibid.). 
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3. Metod och material 

I kapitlet presenteras vald metod och olika metodbegrepp förklaras. Här presenteras även 

urvalet av material och tillhörande motivering. Kapitlet avslutas med en kortare diskussion 

kring tillämpning av metoden i studien samt eventuella  metodproblem. 

3.1 Metod 

Kvalitativa studier bygger på en forskningssstrategi där betoningen ligger på ord istället för 

kvantifiering av data. En kvalitativ forskningsstategi är induktiv, tolkande och 

konstruktionisisk (Bryman 2009:249). För att något ska anses som vetenskapligt krävs att 

argument ska vara både giltiga och tillförlitliga. Ett argument anses giltigt om det är relevant 

och om uppgifterna är verkliga anses de också vara tillförlitliga. Gilitighet och tillförlitlighet 

är fundament för det vetenskapliga arbetet (Ekström & Larsson 2010:14ff).  

 

Eftersom materialet består av ett avsnitt ur en Tv-serie är kvalitativ analys ett motiverat 

metodval. Inom kvalitativ analys finns olika typer analys, exempelvis semiotisk analys, 

diskursanalys, retorisk analys eller semiotisk analys. Semiotisk analys ämnar läran om tecken 

och teckensystem medan diskursanalys grundas i analys av det ideologiska och samhälleliga 

sammanhanget och kontexten inom olika faktorer i ett material. Retorisk analys grundas på 

talet och analyserar begreppen ethos, patos och logos och undersöker vad som förmedlas och 

hur det borde förmedlas (Gripsrud, 2002:200). I den här studien kommer semiotisk analys att 

tillämpas (se 3.1.1) för att besvara frågeställningarna om hur produktplaceringar används och 

vilken betydelse placeringarna har för varumärke och identitet.  

 

Styrkan i en semiotisk analys ligger i att teorin kan främja denaturalisering av kulturella 

antaganden, såväl inom den akademiska världen som i vardagslivet (Lacey 2009:63). 

Semiotik är en metod för att se bortom det uppenbara innehållet och hitta det ”gömda” under 

det uppenbara. Ytterligare en av semiotikens större styrkor ligger i att publiken uppmanas att 

titta på bekanta objekt på ett kritiskt förhållningssätt vilket gör att semiotiks analys blir 

konceptuellt svårt men än dock ger en givande undersökning (Lacey 2009:63). 
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3.1.1 Semiotik 

Semiotik är idag ett utmärkande ord för teorier och studier av tecken samt symboler som 

förekommer i exempelvis samhällen men framför allt medier. Ordet ”semiotik” härstammar 

från det grekiska ordet ”semeion” vilket på svenska betyder ”teckenlära” (Gripsrud 

2011:144).  Semiotiken har sin grund i lingvistiken och den Schweiziska lingvisten Ferdinand 

de Saussure. Semiotisk analys bygger på att analysera texten och om kommunikationens 

material, tecken och teckensystem. Saussures bild av språket var revolutionerande för världen. 

Saussure såg språket som ett teckensystem och alla tecken symboliserar olika ting och kan 

tolkas genom olika nivåer (Gripsrud, 2002:193-194).  

 

Bignell (2002) menar att semiotiken på senare tid blivit en av det mest kraftfulla och 

inflytelserika sätt att tänka kring medier. Seimotiken är ett sätt att analysera betydelse genom 

att undersöka de tecken som kommunicerar budskap. Semiotik används inom bland annat 

mediestudier för att betydelser i medier antas vara kommunicerade genom användandet av 

tecken och semiotiken är ett sätt och en metod att använda för att undersöka hur tecknen 

fungerar (Bignell 2002:1-3).   

 

 

3.1.1.1	Denotation	och	konnotation 

Barthes upplevde två ordningar av beteckning. Denotation och konnotation. Denotation avser 

tecknets uppenbara betydelse som Barthes kallar beteckning av första ordningen, konnotation 

avser den subjektiva betydelsen av tecknet i form av känslor, värderingar och stämningar 

vilket kallas beteckning av andra ordningen. Beteckning av andra ordningen är intersubjektiv 

eftersom det är subjektiva uppfattningar som delas inom en viss grupp, samhälle eller kultur. 

Betydelsen avser de övergripande principer som styr hur invånarna i ett visst samhälle 

organiserar och tolkar verkligheten de måste hantera. Subjektiva uppfattningar om vad 

specifika element av en bild konnoterar delas av alla inom en viss kultur (Fiske & Hartley 

2003:30). Enligt Barthes har tecken alltid en mening vilka inte finns där som ett rent 

sammanträffande, oavsett om det är politiskt, religiöst eller ekonomiskt tryck som skapat 

tecknet. Inga tecken är obefläckade och i den världsbild där de existerar meddelar de alltid 

betraktaren något (Lindgren 2009:77).  
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Ett tecken kan ersätta något för någon och kan bara betyda något om det har någon att betyda 

något för. Alla tecken är således beroende av att de har specifika och konkreta mottagare, 

människor för vilka och inom vilkas trossystem som tecken har betydelse (Edstam & 

Rogemyr 2013:12; Lindgren 2009:62-64).

 

 

 

3.1.1.3	Semiotiska	begrepp	

Saussure förklarar på vilket sätt tecken för förmedlar betydelse. Saussure uppmärksammar 

språket och hur tecken var relaterade till andra tecken. Tecknet är ett fysiskt föremål med en 

betydelse, bestående av det betecknande och en betecknad. Det betecknade är tecknets 

utseende som människan uppfattar det och en betecknad är den mentala föreställningen som 

är gemensam för alla individer i en kultur som använder samma språk (Fiske 1997:66ff). 

Tecken existerar inom olika paradigm där de har gemensamma egenskaper men än dock 

skiljer sig från varandra. När tecknen kombineras bildar de syntagm. Enheterna inom ett 

paradigm definieras utifrån relationen till andra enheter samt hur det skiljs åt. Koder är 

tecknets sociala funktion och bestäms utifrån konventionen mellan användarna. Koderna är 

dynamiska och följer användarnas oändligt föränderliga behov och praktiska tillämpningar. 

Språket utvecklas konstant och genomgår både paradigmatiska och syntagmatiska 

förändringar (Fiske 2010:127-129).. Det finns en varaktigt spänning mellan konvention och 

innovation, tradition och originalitet (Björkman 2013:18). 

 

3.1.1.2	Semiotisk	tillämpning	i	film	och	Tv	

Semiotik inom film och Tv benämns även som teorin om filmens systematiska språk av motiv 

och tecken vilka kan avkodas. Filmen eller Tv-programmet kan ses som ett oberoende språk 

vilket kan förstås genom att analysera scener, effekter, tecken och visuella motiv (Baudry & 

Cohen 2009:78).  

 

Tecken blir symboler genom användning och har ett godtyckligt förhållande till det som 

symboliseras (Björkman 2013:18). Metafor är en kombination av enheter från olika paradigm 

i ett syntagm för att skapa nya betydelser. Metaforer används ofta inom reklam för att 

överföra positiva associationer till produkterna (Fiske 2010:127). Alldagliga metaforer får en 

ideologisk funktion (Fiske 2010:129). Metonym är en del som står för helheten och arbetar 

indikerande vilka ofta framställs som naturliga då de är en riktig del av helheten (Björkman 

2013:18). Olika delar betonar olika aspekter av helheten. Metomyner arbetar syntagmatiskt 
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för att uppnå en realistisk effekt och publiken förutsätts skapa den resterande delen av 

syntagmet. Metaforer däremot arbetar paradigmatiskt och likheter söks mellan olika 

verklighetsplan och konnotationer arbetar metaforiskt (Fiske 2010:132-133).   

 

I Roland Barthes antologi Image, music, text (1977) finns texten ”The photographic message” 

som innehåller en modell vilken arbetets studie tagit inspiration från (Barthes 1977:15-31). 

Begreppet message tolkas här som ”meddelande” men kan även tolkas som ”budskap”. Dock 

inom semiotiken brukar den förstnämnade benämningen användas (Barthes 1977:17). 

 Barthes hävdar att bilden informerar på två olika sätt. Den ena delen handlar om språket och 

är av lingvistisk karaktär. Den andra delen innefattar fotografiet. En bild till exempel består av 

ett denotativt meddelande som är av deskriptiv karaktär samt av ett konnotativt meddelande, 

vilket speglar det aktuella samhällets eller kulturens syn på meddelandet. Barthes modell 

fungerar inte enbart att tillämpa på stillbildsfotografier utan även på rörliga bilder i form som 

TV-program. Barthes diskuterar vad informationen egentligen sänder ut för budskap till 

betraktaren och anger sex olika sätt att se på konnotationen som en del av beteckningen av 

den andra graden (Barthes 1977:15-31).  

 

De sex olika kategorierna är:  

 

1. Specialeffekter: Vilka typer av effekter kan urskiljas i bilden och varför?  

 

2. Kroppsspråk: Hur subjektet poserar i bilden?  

 

3. Objekt: Har objekten i bilden betydelse för bildens utformning? 

 

4. Det fotografiska: På vilket sätt är bilden förskönad?  

 

5. De estetiska: Hur är bilden konstruerad?  

 

6. Syntax: Kan bilden relatera till andra likande bilder? Ingår bilden i ett system av flera bilder 

och samspelar de i så fall med varandra? (Barthes 1977:20-25) 
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Kategorin objekt är särskilt intressant för studiens vidare analys och visar hur olika objekt i en 

bild kan påverka utförandet och betydelsen. I och med att det främst är objektens konnotering 

som analyseras i uppsatsen har analysen inspirerats av ovanstående kategorier för att 

konnotera betydelse i bilden. Objekten kan kopplas till hur varumärkesprodukter i Tv-

program är placerade (Barthes 1977:15-31).  

 

3.2 Material och urval 

”Finaste familjen” är en svensk komediserie, producerad av det svenska produktionsbolaget 

Jarowskij och  hade premiär 25 mars 2016 på TV4. ”Finaste familjen” är en parodi på det 

moderna och konsumerande samhälle och den stora fascinationen av överklassen. Tv-serien 

har sänts under en säsong och inspelningen av en andra säsong är, i skrivande stund, planerad. 

Det avsnitt som kommer att analyseras är det första avsnittet på den första säsongen. 

 

Det första steget i urvalsprocessen var att välja ut scener som på ett tydligt och representativt 

sätt åskådliggör på vilket sätt produktplaceringar används i serien och vilken betydelse 

placeringarna har för varumärke och identitet för att där efter selektera varumärken och 

analysera dem utifrån vald metod. 

 

3.3 Tillämpning 

Avsnittet studeras utifrån semiotisk metod vilket är en kvalitativ innehållsanalys. 

Forskningsprocessen konstrueras av tolkning och reflektion och ställer därför särskilda krav 

på forskaren. Människor möter aldrig något helt förutsättningslöst utan påverkas av en 

förväntningshorisont, paradigm eller generella bakgrundsteorier. Förförståelse, fördomar och 

bakgrundskunskaper påverkar ständigt tolkningen och en undersöknings riktning (Gilje & 

Grimen 2007:179). Förförståelsen kan delas in i tre stycken huvudgrupper: språk och 

begrepp. Vilket gör det möjligt att ”se något som något” och tillåter aktörer att beskriva deras 

omvärld. Begreppen är bristfälliga och skiljer sig mellan olika kulturer vilket gör att samma 

fenomen kan ses på olika sätt. Trosuppfattningar är de religiösa, vetenskapliga och 

psykologiska sanningar aktörer har om världen, sig själva och om andra. Sanningarna avgör 

vad som uppfattas som självklart och vad som är problematiskt. Individuella erfarenheter 
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varierar och formas av uppväxtmiljö och personliga erfarenheter (Björkman 2013:13; Gilje & 

Grimen 2007:182-183). Självreflektion är viktigt i kvalitativa innehållsanalytiska 

tolkningsprocesser (Björkman 3013:13). 

Utvalda scener från hela det första avsnittet av den första säsongen av Tv-serien ”Finaste 

familjen”, där det förekommer tydliga placeringar av varumärkesprodukter, kommer att 

analyserats. Selektionen representerar en observerad variation i både placeringsstrategier och 

varumärken. Exempel från de olika produktplaceringsstrategierna tas upp och diskuteras. 

Exempel vilka representerar den mångfald som finns gällande hur produktionen arbetar med 

de olika strategierna i ”Finaste familjen”. 

Innan varje delanalys ges en kortare redovisning av scenen och en beskrivning av scenen 

utifrån den denotativa nivån. I redovisningen redogörs scenens handling och vilka 

varumärkesobjekt som förekommer i scenen samt vilken placeringstyp som tillämpats. Efter 

följer en djupare beskrivning av den konnotativa nivån. Här presenteras resonemang och 

tolkningar om vad varumärkesobjekten skapar för mening och betydelse i scenen. Bland annat 

genom hur de samspelar med karaktärerna och de olika scenmiljöerna. Analysen utformas 

genom en diskussion kring myter och symboler som objekten samspelar med.  

Slutligen diskuteras den roll och betydelse som varumärkesplaceringen har för varumärket. 

Processen diskuteras från två olika perspektiv, dels ur tv-seriens perspektiv och dels ur 

varumärkets perspektiv.  

Den semiotiska tolkningen av ”Finaste familjen” utgår från premisserna: serien är en del av 

paradigmet media, mer specifikt TV-serier inom genren humor/parodi som innebär 

sarkastiska och ironiska inslag vilka sedan innan är förväntade. Serien utspelar sig i en 

samtida ”verklighet” vilket innebär att skildringen förhåller sig till en aktuell och samhälleligt 

kontext. Analysen fokuserar på beteckning av andra ordningen. Först identifieras de 

syntagmatiska komponenterna och vidare tolkas deras funktion som metaforer, metonymer, 

konnotativa agenter och mytskapare (Björkman 2013:18).  
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3.4 Metodproblem 

Enligt Bryman (2009) är det viktigaste redskapet inom den kvalitativa forskningen forskaren. 

Bryman menar vidare att kvalitativa analyser kan inverka på forskarens subjektiva 

bedömningar vilket innebär att det kan bli problematiskt att replikera ett forskningsresultat 

(Bryman 2009:270). Tolkningarna i en tolkande studie är beroende av forskarens subjektivitet 

som innebär en risk för både analysens reliabilitet och den generella validiteten i studien 

(Johansson & Wennerström 2014:18). Den semiotiska analysen bygger på denotation och 

konnotation utifrån forskarens egen erfarenhet och kunskap om konsumtionssamhället och en 

prylfixerad kultur. En tolkningsproblematik därmed uppstå men kompenseras genom att 

utvalda scener studeras mycket noggrant ett upprepat antal gånger.  

 

Innan analysen och diskussionen inleds görs följande reflektion över tolkningsprocessen 

(Björkman 2013:16): ”Finaste familjen” sågs första gången på TV i enbart 

underhållningssyfte. Serien uppfattades positivt utan vidare reflektion över 

produktplaceringarna (vilka antagligen registrerades i det implicita minnet). Den förutfattade 

meningen inför arbetet var därför att produkterna var diskret placerade. När serien senare sågs 

i ett analytiskt syfte framgick placeringarna tydligt. ”Finaste familjen” sågs i 

undersökningssyfte efter inläsning av tidigare forskning vilket gjorde att uppmärksamheten 

redan fanns på produktplaceringarna och den spontana reflektionen färgades av de tidigare 

tolkningarna. Hänsyn tas till det implicita minnet och det faktum att produktplaceringar 

omedvetet kan påverka publikens val av märken och produkter (ibid).  

I studien benämns förekomsten av varumärken och produkter som produktplacering men det 

kan inte helt fastslå att är faktiskt är ett företag som betalat för det mediala utrymmet. 

Beaktande tas också till kulturell bakgrund, uppfattningar och värderingar om verkligheten 

vilka spelar en stor roll i uppsättningen av den konnotativa nivån. 
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4. Analys och resultatredovisning 

Nedan följer en resultatredovisning av TV-serien ”Finaste familjen” första avsnitt och de 

förekommande produktplaceringarna vilka förstärker TV-serien och karaktärernas identitet 

och skapar synergi mellan varumärke och identitet. Avsnittet inleds med en presentation av 

utvalda varumärken, vilka placerats tydligt i diverse scener för att sedan analyseras utifrån 

den denotativa nivån följt av en beskrivning av den konnotativa nivån. Analysen utformas av 

en diskussion kring myter och symboler som objekten samspelar med. Vid genomförandet av 

den kvalitativa analysen har inspiration hämtats från Roland Barthes betydelsemodell i ”The 

photographic message” (Barthes 1977: 15-31). 

 

4.1 Förekomst av varumärken 

Tabell över varumärken vilka påtagligt förkommer i avsnitt ett av Finaste familjen samt en 

översikt på hur ofta de förekommande varumärken figurerar genom avsnittet. I hur många 

scener de olika varumärkena förekommer. 

 

Märke Samsung Volkswagen Porsche Tsarine Instagram Ferrari 

Förekommer 

antal ggr 

IIIIIIIIIIIIIIIII III III IIII II I 

 

 

4.1.2 Förekommande varumärken 

Följande varumärken kommer att analyseras: 

 

Samsung, Samsunggruppen är Sydkoreas största chaebol (benämning på de stora koreanska 

företagsonglomerat som efter stillahavskriget bildades i Sydkorea) och grundades år 1938 av 

Lee Kun-hee. Samsung är ett hemelektroniksföretag och dotterbolaget Samsung Electronics är 

en världsledande elektroniktillverkare och grundades år 1969 i Suwon, Sydkorea 

(Samsung.com). 
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Volkswagen, ett tyskt person- och transportbilmärke som  grundades år 1937 i Berlin, 

Tyskland av Deutsche Arbeitsfront (den tyska motsvarigheten till dagens fackföreningar 

under Tredje riket). Volkswagen ingår i koncernen Volkswagen AG som idag är en av 

världens största biltillverkare (Volkswagen.se). 

 

Porsche, ett lyxbilsmärke grundat år 1931 i Stuttgart, Tyskland, av Ferdinand Porsche. 

Företaget är mest känt för deras sportbilsmodell ”Porsche 911” (Porsche.com). 

 

Tsarine, ett mousserande vin från Champagne, Frankrike, som serveras till eleganta rätter, 

gärna av skaldjur eller fisk. Produceras av Chanoine Fréres (Systembolaget.se). Flaskan är 

grön med lodrät struktur och har inslag av rött och guld i etiketten. Flaskan kommer i en 

klarröd förpackning. 

 

Instagram är en app till iPhone och Androidtelefoner och är ett socialt medieforum där 

användarna delar med sig av sina egna fotografier bilder och upptäcka och inspireras av  

andras fotografier och bilder (Instagrammers.se). 

 

Ferrari, en italiensk lyxbilsmärke, grundat av Enzo Ferrari år 1928. Ferrari har sedan början 

av 60-talet varit en del av Fiatkoncernern men blev i början av 2016 ett eget bolag och 

börsnoterades på Wall Street. Endast ett begränsat antal bilar byggs och företaget har länge 

haft policyn att enbart låta riktiga ”kännare” köpa bilar av märket (Ferrari.com). 
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4.2 Analys av produktplaceringar 

4.2.1 Samsung 

 
Bildtext: ”Selfie” med en smartphone av märket Samsung. 

 

 
Bildtext: Marcus ställer in sin smartwatch av märket Samsung. 
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Bildtext: Ytterligare en ”selfie” med en smartphone av märket Samsung. 

 

4.2.1.1	Scenbeskrivning	–	Göran	har	dammsugit	

Göran Linder står i familjen Linders förstklassiga och maffiga matsal och talar med sonen 

Marcus i sin svarta telefon. Ann äntrar rummet genom de stora exklusiva dubbeldörrarna och 

påpekar att det inte hänt så mycket (sedan hon åkte till stallet). Göran påpekar att han minsann 

har ringt och väckt Marcus, ringt restaurangen för kvällens bokning samt dammsugit med 

robotdammsugaren. Både Ann och Göran är klädda i stiliga kläder som går i naturtoner. Ann 

är prydd av vackra guldsmycken och Göran bär ett par glasögon, vilka ser ut att vara av ett 

mycket exklusivt märke. 
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Bildtext: Göran Linder pratar i en smartphone av märket Samsung. 

 

 
Bildtext: Robotdammsugare av märket Samsung. 

 

4.2.1.1	Scenbeskrivning	–	telefonen	ringer	

Magnus är nyduschad och sitter på sängkanten bredvid sin ex-fru Johanna och mitt emot sitter 

dottern Julia. Lägenheten, som är en liten vindskupa, är enkelt vacker men något rörigt inredd 

och ganska stökig. Utanför fönstret skymtar fina och äldre byggnader. Sällskapet äter av den 
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tårta som Johanna och Julia tagit med sig till Magnus eftersom att han fyller år. De pratar, 

skojar och skrattar om vartannat när plötsligt en signal hörs. Magnus plockar upp telefonen av 

varumärket och svarar.  

 

 
Bildtext: Magnus får ett telefonsamtal under födelsedagsfirande. 

 

4.2.1.2	Konnotation	–	Samsung	och	identitetsskapande	

I den första scenen när Göran talar i telefon ståendes i matsalen förs tankarna direkt till att han 

lever ett förmöget liv. Settingen är familjen Linders hem, vilket är exklusivt inrett, väggarna 

är klädda i bröstpanel med mycket smakfull och elegant struktur och tapetserade i en blå 

nyans och. Golvet är av fin fiskbensparkett och pryds av persiska mattor. Lampor och 

tavelramar är i förgyllda och på bordet står vackra ljusstakar, även de i guld. Göran talar en 

form av ”överklass/Östermalm-svenska”.  

 

Den andra scenen när Magnus äter tårta i sin vindskupa konnoterar till en ungkarlslya i city, 

där en tatuerad medelålders PT som aktivt dejtar bor. Det framgår i scenen att Magnus inte 

betalar för bostaden eftersom att det är hans styvfar som äger huset. Magnus har precis 

duschat och är klädd i en lösare t-shirt med djup urringning och slitna jeans. Han ser 

ungdomlig ut och vägrar äta av födelsedagstårtan på grund av att yrket som PT kräver att han 

ser bra ut. Telefonen ringer, det är en typisk Samsung-ringsignal och Magnus svarar blygt. 

Det är en kvinna som han träffade under ett gruppträningspass på gymmet som han höll i 
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tidigare i avsnittet. De har bestämt dejt till kvällen och hon ringer för att bekräfta tid och plats. 

Magnus låter blyg och ler försiktigt under samtalets gång. Sällskapet skrattar åt honom och 

det syns att han nästans skäms eftersom han tidigare berättat för sällskapet att han inte alls 

dejtar så mycket.  

 

Samsung som varumärke konnoterar både lyx och vanligt ”Svensson”. Varumärket har 

hemteknikprylar i flera prisklasser men de varumärkesprodukter som produktplaceras här är 

av en exklusivare och dyrare karaktär, vilket märkts tydligt på den minimala och innovativa 

designen. Produkterna passar bra in i familjen Linders överklasslivsstil och visas tydligt upp 

som en central roll i de olika karaktärernas vardag.  

 

I båda scenerna där den centrala karaktären använder produkten rör det sig om classic 

placement (Lehu 2007:9ff) och en visuell produktplacering (Russel 2002:308).. Placeringen 

av robotdammsugaren som figurerar i bild i slutet av scenen där Göran talar i sin telefon är en 

så kallad evocative placement, där produkter förekommer utan någon direkt synlig eller 

hörbar koppling till ett varumärke (Lehu 2007:9ff). Placeringen av robotdammsugaren kan 

även benämnas som en autiotiv produktplacering vilket är när varumärkesprodukten nämns i 

en dialog (Russel 2002:307). 

 

4.2.2 Volkswagen 
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Bildtext: En röd bil av märket Volkswagen. 

 

4.2.2.1	Scenbeskrivning		–	Johanna	parkerar	

Magnus ex-fru Johanna och dottern Julia kliver ut ur sin röda bil av märket Volkswagen som 

står parkerad utanför Magnus mor och styvfars förnäma lägenhetshus på Östermalm, vilket 

Göran även äger. På vindsvåningen bor Magnus. Både Johanna och Julia är klädda i enklare 

kläder och har med sig tårta och blommor till Magnus.   

	

4.2.2.2	Konnotation	–	Volkswagen	och	identitetsskapande	

Volkswagen betyder kort och gott folkvagn på tyska och det är precis vad märket Volkswagen 

konnoterar, en ”vagn” för folket. Volkswagen är svenska folkets näst populäraste bil tätt efter 

Volvo (SVD Näringsliv). Produktplaceringen av Volkswagen är här, utifrån karaktär, identitet 

och livsstil, logisk. Det spelas på myten om att Volkswagen är en bil för alla och framför allt 

för en medelsvensson. Produktplaceringen förstärker karaktärens identitet samtidigt som 

karaktären förstärker varumärket Volkswagen. Produktplaceringen kan tänkas att avse att 

förstärka varumärkets position i huvudmålgruppen som ”en bil för alla”. Att placera 

varumärket hos Johanna som är ”vanlig” tyder på att varumärket inte avser att nå ut till en ny 

målgrupp utan enbart vill stärka sin egen ställning. Att produktplacera varumärket 

Volkswagen hos någon annan karaktär än Johanna hade varit ologiskt och inte passat in deras 

exklusiva livsstil. Johanna är den typiska Volkswagenföraren och en passande representant 

för varumärket.  

 

Produktplaceringen av Volkswagen bedöms som en classic placement (Lehu 2007:9ff) och en 

visuell produktplacering (Russel 2002:308)).  
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4.2.3 Porsche och Ferrari 

 
Bildtext: En röd Volkswagen, en silverfärgad Porsche och den klassiskt röda Ferrarin. 

 

4.2.3.1	Scenbeskrivning	–	”Här	kan	du	väl	inte	parkera…?	”	

 
Bildtext: Marcus Linder i sin silverfärgade Porsche. 

 

Magnus ex-fru och dotter har tidigare klivit ur sin parkerade Volkswagen utanför Magnus 

mors och styvfars lägenhetshus. De har precis mött Magnus och ska äntra huset när Marcus 
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stannar till med sin Porsche intill den parkerade familjebilden. Magnus påpekar att han inte 

kan stå parkerad sådär, mitt på vägen. Marcus svarar snabbt att, jorå, det är lugnt och flinar till 

överlägset. Sedan går de alla in i huset. 

 

4.2.3.2	Konnotation	–	Porsche	och	identitetsskapande	

Produktplaceringen av varumärket Porsche är här, utifrån karaktär, identitet och livsstil, 

logisk. Det spelas på myten om att Porsche är en bil som inte vem som helst har råd att köpa. 

Produktplaceringen förstärker karaktärens identitet samtidigt som karaktären förstärker 

Porsches varumärke. Produktplaceringen kan, liksom Volkswagen, tänkas att avse att 

förstärka varumärkets anseende i den redan självklara huvudmålgruppen. Att placera 

varumärket hos Marcus som är en typisk överklasskille tyder på att varumärket inte ämnar att 

nå ut till en ny målgrupp utan enbart vill stärka sin ståndpunkt. Att produktplacera varumärket 

Porsche hos en karaktär som inte innehar överklasstämpeln hade varit ologiskt och inte varit 

något som gynnat den exklusiva och unika lyxbilsbiltillverkaren. Marcus är en passande 

representant för varumärket. 

 

I bakgrunden syns den klassiskt röda Ferrari, som körs av en bekant till familjen. Lyxbilens 

logotyp syns inte men den typiska designen på bildmodellen och den klarröda färgen 

konnoterar till att det är just en Ferrari som tittarna får se. Varumärket Ferrari visar på, 

tillsammans med varumärket Porsche, att det är en exklusiv miljö och karaktärernas 

överklassidentiteter tydliggörs.  

 

Produktplaceringen av Porsche bedöms dels som en classic placement (Lehu 2007:9ff) och en 

handlingsbaserad produktplacering där varumärkesproduktens roll är en del av handlingen 

(Russel 2002:307). Varumärket Ferrari skapar däremot en komplex placering problematiskt. 

Är varumärkesprodukten en produktplacering eller  är det enbart en metod från 

producenternas sida för att förstärka karaktärer ytterligare? 
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4.2.4 Tsarine 

 
Bildtext: Tsarine i förpackning bärs in i restauranten av en sommelier. 

 

 
Bildtext: Flaskor och tillhörande förpackningar av märket Tsarine. 
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Bildtext: Tsarine hälls upp i champagneglas. 

 

4.2.4.1	Scenbeskrivning	–	Dejt	

Magnus är på dejt med en kvinna han träffat på sitt gym tidigare under dagen. De har precis 

kommit till Magnus och hans familjs ”stammis” restaurant. Marcus är klädd i en ljus 

jeansskjorta och kvinnan är klädd i en kortärmad klänning, också den i jeans. De sitter vid ett 

bord i restaurangen som är ljus och stilren. Det är stora fönster i bakgrunden och  ljusa växter 

slingrar sig längs med bordets vita duk. Magnus och kvinnan dricker båda champagne och i 

scenen får de precis glasen påfyllda.  

 

4.2.4.1	Scenbeskrivning	–	”Nej	men	mamma,	köpt	rösti?	

Michelle, Marcus och Ann befinner sig i det stora köket på samma restaurang där Magnus är 

på dejt. Det är hela familjens ”stammisställe” och hela familjen förbereder inför Magnus stora 

överraskningsfest. Michelle fixar med rosorna och berättar för sällskapet om hennes stressiga 

vardag och att hon knappt hunnit med att göra rösti till sonens skolutflykt. Ann berättar på 

Michelle att det faktiskt går att köpa rösti men blir snabbt avsnäst av Michelle som menar att 

det inte köps rösti i deras familj. Marcus häller upp champagne i glas samtidigt som Ann står 

tillbakalutad och dricker ur ett glas av champagnen och samtalar med sin dotter.    
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4.2.4.2	Konnotation	–	Tsarine		och	identitetsskapande	

I det första avsnittet av konsumeras en del alkohol och då främst champagne. Den champagne 

som karaktärerna dricker är från det franska varumärket Tsarine. Tsarine är en champagne 

och en ”halvexklusiv” sådan. Flaska har ett unikt utseende med strukturerat grönt glas och 

etikett i rött och guld och är lätt att urskilja ur mängden. Flaskan kommer i en klarröd 

cylinderformad förpackning. Varumärkesprodukten är igenkännbar utan att själva logotypen 

syns allt för tydligt och det enkla varumärkesnamnet är lätt för publiken att lägga på minnet. 

 

Champagnen konnoterar till myten om välbärgade och framgångsrika personer som dricker 

äkta champagne med oavsett tid, dag och säsong. Varumärket Tsarine blir betydligt mer 

exklusiv än det faktiska priset som flaskan har. Varumärkesprodukten framstår som unik på 

marknaden och har ifrån varumärkets perspektiv arbetats varumärkesbyggande genom att 

positionera produkten som unik och värdefull. Produktplaceringen förstärker karaktärernas 

överklassidentitet samtidigt som karaktärerna förstärker champagnens varumärke. 

Produktplaceringen kan tänkas avse att försäkra varumärkets anseende och utvidga 

kundkretsen i huvudmålgruppen, vuxna människor som får köpa och konsumera 

alkoholhaltiga produkter. 

 

I den första scenen rör det sig om en classic placement (Lehu 2007:9ff) och kan benämnas 

som en visuell produktplacering (Russel 2002:307). Den andra scenens produktplacering av 

Tsarine är en classic placement (Lehu 2007:9ff) och kan även tydas som en handlingsbaserad 

produktplacering (Russel 2002:307). 
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4.2.5 Instagram 

 
Bildtext: Förtexterna med ”skärmdump” av appen Instagram. 

 

 
Bildtext: Eftertexterna med ”skärmdump” av appen Instagram på en smartphone av märket 

Samsung. 
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4.2.5.1	Scenbeskrivning	–	förtexter	och	eftertexter	

I både för- och eftertexterna finns den sociala medieplattformen Instagram med som en 

central punkt. I introt finns förtexterna med namnen på bland annat skådespelare som 

medverkar i produktionen och andra medarbetare. Dessutom finns det, ovanpå de figurerande 

personerna, inklippa om än något transparenta så kallade skärmdumpar av Instagramappen. 

Exempelvis (se bild ovan) går en kvinna i en färgglad och blommig klänning hand-i-hand 

med en man klädd i skjorta, svart kavaj och röda byxor. Ovanpå kvinnan figurerar en 

transparent skärmdump av Instagram med kvinnans kropp klädd i den färgglada blommiga 

klänningen tillsammans med hashtagen (#) #finasteoutfiten från användarnamnet 

”sofia_lindgren”. 

 

I den scen som visar eftertexterna är en stor smartphone av märket Samsung till vänster med 

Instagramappen i gång det centrala i bilden. I appen visas flertalet olika bilder, som alla 

laddats upp av ett konto med användarnamnet ”finastefamiljen” och har bildtexten 

”#avsnitt01”. Bilderna har många gillamarkeringar (antal användare som tryckt på bildens 

gilla-knapp). Till höger kan får publiken se något som ser ut som kommentarsfältet som finns 

under varje uppladdad bild på Instagram. Där står namnet på alla medverkande i form av 

användarnamn och vad de arbetat med under produktionen av serien. I bakgrunden, bakom 

telefonen och kommentarsfältet, ser det ut att vara något form av mörkt marmormönster. 

 

4.2.5.2	Konnotation	–	Instagram	och	identitetsskapande	

Efter den första scenen visas seriens intro. Introt visar flertalet olika personer, vilka inte har 

någon synlig koppling till serien, som är strosar på stan. Vissa med shoppingpåsar i handen, 

vissa gående hand-i-hand med någon annan eller endast på väg någonstans. Instagram logotyp 

finns ingenstans men den typiska och karaktäristiska designen tyder på att det är Instagram 

som placeras.  

 

Ingenstans kan Instagram logotyp skådas men med blotta ögat konnoteras den typiska 

designen till appen. Att ”ta en selfie” är ett fenomen som expanderat och alla med en smart 

telefon med kamera (allra helst en ”selfiekamera” på telefonens framsida) har möjligheten att 

ta en sådan bild och Instagram är en plattform där många av selfies läggs ut. Michelle tar ofta 

selfies och dokumenterar vardagen via bilder på henne själv och hennes omgivning. 
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Produktplaceringen spelar på myten om människor vilka dokumenterar sin omgivning och 

delar sedan dokumentationen online. Det ska upprätthållas en perfekt image och åtråvärd 

livsstil. Instagram konnoterar i scenerna ovan som en självklar del i livet, något som alla har 

och publicerar sina bilder i. Det tas enkelt en bild för att direkt visa upp för omvärlden vad 

som görs, vilka kläder som bärs och vilken mat som har lagats, och för att upprätthålla en 

image.  

 

Placeringen av Instagram gör serien mer verklighetstrogen och realistisk. 

Produktplaceringsmetoden av appen betecknas närmast som en classic placement (Lelu 

2007:9ff) och en visuell produktplacering (Russel 2002:307).  

  



 

 

45 

5. Slutsatser och diskussion 

I följande kapitel diskuteras det resultat som framkommit i uppsatsens förgåeende analys. 

Utifrån analysen besvaras studiens frågeställningar och syfte. 

 

Studiens syfte var att undersöka hur fenomenet produktplacering används i en samtida Tv-

serie och se vilken betydelse produktplaceringarna har för varumärken och identitet. 

Varumärkena Samsung, Volkswagen, Porsche, Tsarine, Instagram och Ferrari valdes ut för 

en vidare semiotisk analys där det belystes hur produktplaceringarna användes samt vilken 

betydelse fenomenet har för både varumärke och identitet. Samsung finns, tillsammans med 

Volkswagen, med som sponsor av TV-serien vilket framkommer i eftertexterna, och scener 

där varumärkena framställs bedöms därför som (uppenbara) produktplaceringar. Samsung har 

givits en central roll i handlingen och är det varumärke vars produkter förkommer överlägset 

mest i det undersökta avsnittet vilket gjorde produktplaceringarna självklara att undersöka.  

 

Andra produktplacerade varumärken vilka inte förekommer med samma höga frekvens har 

även de varit högst intressanta och viktiga i analysen. Till exempel analyseras lyxbilen 

Ferrari, vilket är ett varumärke som enbart förekommer en enstaka gång. Lyxbilens placering 

ses som problematisk och det är osäkert om produkten faktiskt är en produktplacering eller 

om det bara är fråga om rekvisita för att förstärka och tydliggöra identiteter. Hur vida övriga 

uppmärksammade varumärkesprodukter är produktplaceringar eller ej är enbart baserade på 

forskarens egna intuition. 

 

Trots olika ingångsvinklar hos forskare kan en gemensam slutsats fastslås, produktplacering 

är ett fenomen som blir allt vanligare i Tv och film. 

 

5.1 Så används produktplaceringar i ”Finaste 

familjen” 

Analysen visar att produktplaceringar förekommer frekvent genom hela avsnittet. Det går att 

urskilja produkter och varumärken vilka används som realistisk rekvisita. Realistisk rekvisita 
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skapar högre trovärdighet hos publiken och förstärker miljön och settingen i olika scener. 

Framför allt stärker produktplaceringar karaktärer och förtydligar deras identiteter (se 5.2). 

 

Den mest använda metoden av produktplacering är den metod som benämns som classic 

placements, efter Lehus (2007) kategorisering. Classic placement är när en produkt finns väl 

synligt, antingen i bakgrunden eller används av den figurerande karaktären (Lehu 2007:9ff). 

Produktplaceringmetoden kan även benämnas som en visuell produktplacering (Russel 

2002:307). 

 

Utöver de olika produktplaceringsmetoderna går det att urskilja flera olika typer av 

produktplaceringar där de placerade varumärkena sätts in i olika kontext. Placeringen av 

Instagram är ett exempel på en produktplacering som fokuserar på att visa upp en enskild 

produkt i sig. Ett annat exempel är då en produkt är inbakad i handlingen och blir en del av en 

viss situation. En sådan typ av produktplacering är champagnen Tsarine och scenen när 

Magnus och hans dejt får glasen påfyllda av en servitris. Tsarine blir i scenen en del av 

handlingen och en slags symbol för den rådande situationen. Produktplaceringar används 

också för att symbolisera status och här passar exemplet om Marcus som parkerar sin Porsche 

mitt i gatan och sedan hånler mot Magnus som påpekar att bilen inte kan stå parkerad på 

platsen. Lyxbilen åskådliggör Marcus sociala, kulturella och ekonomiska status.  

5.2 Så skapar produktplaceringar betydelse för 

varumärke och identitet 

Identitet är en sammansatt bild av var vi själva står. Vilka vi är, vilka vi vill vara eller vill bli 

och vilka vi inte vill vara (Gripsrud 2002:19). Studien av ”Finaste familjen” visar att 

varumärken och varumärkesidentitet har stor betydelse för karaktärer och identitetsskapande. 

Egenskaper som är förknippade med varumärket förstärker karaktärens identitet. Till exempel 

Marcus som kör en Porsche. Marcus fungerar som representanter för Porsches symboliska 

värde vilket kopplas samman med associationer till produktens image (Nunlee, Smith & Katz 

2012:13) samtidigt som Marcus egen identitet och karaktär förstärks av varumärkets 

befintliga identitet. Johanna fungerar även hon som en varumärkesrepresentant. Hon kör en 

Volkswagen personbil och är väldigt enkel och har en ”vanlig” livsstil medan Marcus lever ett 

exklusivt och påkostat liv. Båda varumärkena fungerar som symboler för de väldigt olika 



 

 

47 

livsstilarna och för att en identifikation ska vara möjlig krävs en gränsdragning gentemot de 

”andra” och en konstruktion av ”Vi” och ”Dom” (Olausson 2009:143). 

 

Myterna i ”Finaste familjen” är komponerade så att de förmedlar en kulturell betydelse för 

tittarna. Myten upprätthåller samhällets maktordningar och får dem att framstå som naturliga 

(Ekström & Moberg 2008:24ff). Publiken upplever därför en trovärdig skildring av samtidens 

konsumeringssamhälle där konsumtion är ett sätt att skapa identitet. Varumärket Samsung är 

ett givet inslag i familjen Linders liv. Det symboliska värdet hos varumärkesprodukterna 

förstärker karaktärernas identitet och skapar synergi mellan varumärke och identitet. Värdet 

kopplas samman med associationer till produktens image och den associativa referensgruppen 

(Nunlee, Smith & Katz 2012:13). 

 

5.3 Slutsatser 

Det kan konstateras att det förkommer flertalet olika produktplaceringar från flera olika 

varumärken genom avsnittet. Graden av produktplacering varierar men det kan fastställas att 

förekomsten av placeringarna generellt är hög. Det förekommer frekvent produktplaceringar 

genom hela avsnittet. Det går att urskilja hur tillämpningen av produktplaceringarna har 

betydelse för både varumärke och identitet, vilka förstärker varandra. Värden och egenskaper 

hos varumärken och produkter samspelar med karaktärerna vilket leder till en synergi mellan 

varumärken och identitet som i sin tur medför en ”win-win”-situtation mellan varumärke och 

produktionen (Johansson & Wennerström 2014:40).  

 

Myterna i ”Finaste familjen” skapar en kulturell mening och upplevs som trovärdiga och 

realistiska. Serien skildrar det samtida konsumtionssamhället där konsumtion har blivit ett sätt 

att skapa identitet (Olins 2002:62ff). Varumärken ger människor möjlighet att uttrycka och 

dela med resten av världen vem en person egentligen är och vilken slags människa den är. 

Karaktärer kan kopplas samman med en viss typ av varumärke och skapar därmed en synergi 

som signalerar grupptillhörighet. Karaktärerna fungerar som kanaler för det som varumärket 

symboliserar, så kallat Celebrity endorsment (Nunlee, Smith och Katz 2012:13). 

 

Produktplaceringar bör diskuteras utifrån realism (Johansson & Wennerström 2014:41). 

Varumärken och produkter som används i serien gör storyn realistisk utifrån det 
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masskonsumerade västerländska samhället. I ”Finaste familjen” används de placerade 

varumärkesprodukterna av en familj som är förmögen och därför har möjligheten att vara 

selektiv. Däremot använder inte Johanna eller Julia några varumärkesprodukter, de är 

dessutom karaktärer som tydligt framstår som medelsvensson Utifrån ett TV-tittarperspektiv 

framstår produkter och varumärken som familjen Linder använder som de bästa alternativen 

på marknaden. Utifrån familjens livsstil och ekonomiska status är det realistiskt att de 

konsumerar mer än till exempel Johanna och Julia.  

 

På en textuell nivå är varumärken som till exempel Porsche en viktig del av karaktären 

Marcus image. Märket konnoterar till den moderna och medvetna konsumtionen av lyxiga 

märkesprodukter. Varumärkesprodukter som Porsche används för att särskilja överklassen 

från medelklassen och överlägsenhet illustreras av Marcus ironiska och något hånfulla sätt. På 

en kontextuell nivå har produktplaceringar fått en ökad betydelse för TV-serier. Humorgenren 

är inte speciellt kostsam men ökad konkurrens sätter press på producenter att skapa högklassig 

underhållning. Analysen åskådliggjorde flera olika typer av produktplaceringar och 

produktplaceringsmetoder, utifrån Lehus (2007) och Russell (2002) olika kategoriseringar. 

Produktplaceringar är främst en ekonomisk fråga och Tv-branschen är idag beroende av 

värdefulla investeringar. Produktplaceringar är även möjligheter att bidra till att definiera 

karaktärer och berika, förtydliga och illustrera serien utifrån en kulturell kontext. 

Ogenomtänkta produktplaceringar kan få en motsatt effekt om varumärkesprodukten som 

placeras inte fyller en naturlig funktion. Produktplacering bör dock användas på ett smart sätt 

för att ge effekt. Det är viktigt för placeraren att tänka igenom sin produktplacering väldigt 

noga, hur och när den skall synas och till vem de vill nå ut till. Något som bör göras både för 

att attrahera potentiella kunder och även för att konsumenterna skall lägga märke till 

produktplaceringen överhuvudtaget. 

 

Produktplaceringar används för att symbolisera social, kulturell och ekonomisk status. 
Studien av ”Finaste familjen” visar att varumärken och varumärkesidentitet har stor betydelse 

för karaktärer och identitetsskapande. Egenskaper som är förknippade med varumärket 

förstärker karaktärens identitet. Produktplaceringar ger möjligheten att bidra till att definiera 

karaktärer och berika, förtydliga och illustrera serien utifrån en kulturell kontext. 

Ogenomtänkta produktplaceringar kan få en motsatt effekt om varumärkesprodukten som 

placeras inte fyller en helt naturlig funktion.  
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6. Förslag till vidare forskning 
Studien är baserad enbart på det första avsnittet av Tv-serien ”Finaste familjen” och 

undersökningen har bestått av en studie av förekommande produktplaceringar i enbart ett 

avsnitt på cirka 21 minuter. Studien är där med inte särskilt omfattande. Fenomenet 

produktplacering är relativt nytt inom svensk forskning och därmed finns en avsaknad av 

forskning inom ämnet samtidigt som det finns en rad olika och intressanta områden att 

fördjupas i. En etnografisk studie om arbetet från idé till färdig produktion med fokus på 

produktionsbolagets produktplaceringprocess vore ett intressant och tämligen aktuellt ämne.  

Serien är ett tänkbart föremål för vidare forskning inom klassifikation och svenskarnas 

besatthet av överklassen, vilken det friskt skojas om i flertalet kanaler. Ett annat tänkbart 

forskningsområde skulle möjligen kunna utgöra studier av seriens samhälleliga kontext. 
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