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Tack Till 

Alla de personer som direkt eller indirekt har medverkat i skrivandet av denna uppsats. 

 

Vi vill självklart börja med att tacka de personer som vi har fått chans att intervjua: 

Mattias Askergren 

Lars Kassel, Kronfågel 

Lars Nilsson, Länsförsäkringar 

Christian Bönnelyche, Statoil (numera på Unibet) 

 

Ett stort tack till Hans Thelin på Buena Vista Home Entertainment för att vi fick komma till 

huvudkontoret och titta på filmen Varannan Vecka. 

 

Tack Fredrik Upmark på Aparne Records för produktionen av CD-rom skivan med 

intervjuerna. 
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Titel Motiv till produktplacering i svensk media 
 – hur ser framtiden ut? 
 
Ämne Marknadsföring 
 
Författare Sandra Smedhäll och Jonas Wernqvist 
 
Handledare Boel Wikland 
 
Inledning Många har tröttnat på traditionell reklam och utvecklingen går mot att finna nya 

sätt att marknadsföra produkter och varumärken. Produktplacering möjliggör detta 
genom att väva in produkter som en del av handlingen i vanliga filmer och TV-
serier. I Sverige går utvecklingen inom reklamskapande mot att allt mer försöka 
likna ”den riktiga” världen så mycket som möjligt och produktplacering, den 
yttersta formen av detta, är än så länge ett relativt nytt fenomen i Sverige. Detta i 
jämförelse med t.ex. USA där det har funnits en längre tid och har utvidgats från 
film till TV, musikvideor och skönlitteratur.  

 
Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka det relativt nya fenomenet 

produktplacering, hur det används idag och hur det eventuellt kommer att 
förändras i framtiden. 

 
Metod I vårt kvalitativa metodarbete har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med 

två företag som har produktplacerat i svensk film, ett företag som inte har gjort det 
samt med en TV-producent. Genom dessa intervjuer har vi kunnat skapa oss en 
bild av fenomenet produktplacering och hur våra respondenter förhåller sig till 
frågeställningarna. 

  
Teori Vår teori behandlar fördelar, nackdelar och risker med produktplacering, hur en 

effektiv produktplacering genomförs, det svenska och europeiska regelverket och 
varumärken och kommunikation i stort. Teorin har hämtats från böcker, 
vetenskapliga artiklar och Internet.  

 
Resultat Produktplacering ses som ett nytt och ytterligare sätt att synas på. TV och film har 

stor potential att på kort tid öka varumärkeskännedomen för en produkt samtidigt 
som man får en snabb geografisk spridning genom medierna. Från svenska film- 
och TV-producenters sida är finansiering det största motivet. Produktplacering 
fungerar som ett komplement till annan marknadsföring, om än i olika skalor på 
olika företag. En bra produktplacering handlar om att göra konsumenten medveten 
om sin produkt samtidigt som den inte får vara för tydlig då det blir irriterande. Vi 
ser stor potential för produktplacering i svensk media. Främst i TV tror vi att 
reklamformen kommer att spela en ny och till och med avgörande roll för vilka 
program vi i framtiden kommer att få se.   

 
 
Nyckelord Produktplacering, motiv, marknadsföring, varumärken, media. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
I en tid då många av oss tröttnat på traditionell reklam i TV och radio går utvecklingen mot att 

finna nya sätt att marknadsföra sina produkter. Produktplacering är ett sådant sätt. Det går ut på 

att väva in sina varumärken eller produkter som en del av handlingen i vanliga filmer och TV-

serier, antingen används de av skådespelarna eller syns som en del av scenografin i bakgrunden. I 

Sverige går utvecklingen inom reklamfilmsskapande mot att allt mer försöka likna ”den riktiga” 

världen så mycket som möjligt. Det kan ske på två sätt; antingen genom att visa en scen från 

någons vardag, som t.ex. Henrik Larsson i reklamfilmerna för Länsförsäkringar; eller att man 

bygger upp en ”låtsasvärld” med karaktärer där reklamfilmerna blir till en följetong, t.ex. Telia 

och ICA reklamerna. Produktplacering är än så länge ett relativt nytt fenomen i Sverige, jämfört 

med t.ex. USA där det har funnits en längre tid och har utvidgats från film till TV, musikvideor 

och skönlitteratur. Trots den nya sortens reklamfilm i Sverige spås produktplacering en lysande 

framtid som marknadsföringskanal, och en del tror att den traditionella reklamfilmen helt skulle 

kunna vara på väg ut.   

1.2 Frågeställningar 
Vilka motiv finns till produktplacering i svensk media; film och TV? Används det som ett 

komplement till annan marknadsföring och vad är en bra produktplacering?  

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka detta relativt nya fenomen inom marknadsföring, hur det används idag 

och hur det eventuellt kommer att förändras i framtiden. 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att titta på produktplaceringar inom film och TV i Sverige, trots att 

mycket av vår teori kommer från USA. Vi har tittat på två företag som redan har valt att 

produktplacera och ett som inte har det. 
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1.5 Disposition  
 
Kapitel 2 redogör för den metod och de tillvägagångssätt som används i uppsatsen. 
Kapitel 3 redogör för den teori som ligger till grund för uppsatsen. 
Kapitel 4 skildrar den insamlade teorin.  
Kapitel 5 presenterar den analys där teori och empiri först samman. 

Kapitel 6 sammanfattar våra slutsatser. 

Kapitel 7 innehåller förslag till fortsatta studier. 

Kapitel 8 utgör källförteckning.  

Kapitel 9 består av bilagor, de transkriberade intervjuerna.    
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2. VETENSKAPLIG ANSATS OCH METOD 

2.1 Positivism och hermeneutik 
Positivism och hermeneutik är två skilda förhållningssätt till vetenskap. Två centrala begrepp 

inom positivismen är kraft och energi och det finns ett starkt släktskap till statistiken. 

Positivisterna skalar bort det specifikt mänskliga, de sociala fenomenens egenart och sätter 

likhetstecken mellan fysiska och sociala fenomen. Man analyserar den fysiska verkligheten i 

termer av ”orsak och verkan”, man strävar efter att hitta kausala samband eller lagar, ”det 

generella i det speciella”. Man förenklar verkligheten och gör en avbild för att kunna formulera 

allmängiltiga lagar (Gilje & Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar; 57-79). 

 

Hermeneutiken avvisar bestämt det naturvetenskapliga forskningsidealet. Den vetenskapliga 

kunskapen måste vara en konkretion av verkligheten och det sociala fenomenet måste förstås 

utifrån helheten det ingår i. Som hermeneutiker vill man hitta ”det specifika i det generella” och 

det handlar om att förstå sin omvärld, inte förklara den. Man inte kan tolka något utanför sitt 

sammanhang. Samma fysiska fenomen kan även uttrycka olika sociala fenomen, dvs. ha skilda 

betydelser för olika individer lagar (Gilje & Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar; 175-

196). Tolkning är därför de hermeneutiska vetenskapernas främsta kunskapsform (Gustavsson, 

Kunskapande metoder; 72).  

 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning gjord utifrån en hermeneutisk ansats. Detta lämpar sig 

bäst eftersom vi ville undersöka vilka faktorer som påverkar när man väljer att produktplacera 

som ett alternativ till traditionell marknadsföring och alltså  förstå det vi studerar. Vi anser inte att 

det, i linje med positivismen, finns rätt eller fel i det vi vill komma fram till utan intresserar oss 

för vilka motiv som leder fram till valet att produktplacera i svensk media eller inte. Med ett 

hermeneutiskt synsätt kan man även fylla i luckor som finns mellan enskilda data och göra 

helhetsbedömningar som går bortom insamlade data (Gustavsson, Kunskapande metoder; 13), 

något vi funnit mycket användbart i vårt arbete att tolka intervjuerna. 

 

Inom hermeneutisk forskning behöver man inte heller bevisa sina resultat/tolkningar genom 

representativa eller stora urval. Urvalsprincipen är istället att tillföra sin tolkning nya kvalitativa 

poänger, inte fler respondenter som bekräftar de tolkningar man redan gjort (Gustavsson, 
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Kunskapande metoder; 13). I linje med detta är vårt urval litet till antalet, representativa 

respondenter för det fenomen vi velat undersöka. 

2.2 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Valet av metod är en fråga om vilken metod som passar bäst för att belysa just det 

problemområde man har valt. Det är ett strategiskt val baserat på problemställningen, forskarens 

resurser och eventuell tidigare forskningserfarenhet.  

 

Man använder sig oftast av en kvantitativ metod när man mäter ofta olika företeelser. I en väldigt 

generell betydelse handlar kvantitativa mätningar om att sätta siffror på saker som objekt och 

händelser enligt vissa bestämda regler (Gustavsson, Kunskapande metoder; 47). Formen antar 

ofta en naturvetenskaplig modell och man försöker hålla sig så objektiv till fenomenet man 

studerar som möjligt, man har en positivistisk inställning.  

 

Det vanligaste är att man vid hermeneutisk forskning istället använder sig av en kvalitativ metod 

eftersom man studerar företeelser. Kvalitativ forskning är oftast mer inriktad på ord än siffror. 

Det är viktigt att kunna tro på hållbarheten i och betydelsen av de tolkningar som beskrivs i en 

kvalitativ forskningsrapport. Tillvägagångssättet är ofta olika former av intervjuer, samtal och 

dialoger (Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder; 250-251). 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie som till stor del bygger på djupintervjuer med personer väl 

insatta i branschen; två företag som har valt att produktplacera, företag som valt att inte göra det, 

samt med en TV producent. Detta för att kunna förstå en så stor del som möjligt av området vi 

studerar. 

 

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 
Intervjuer är sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning och det är flexibiliteten i 

denna form som gör den så attraktiv.  

 

Det finns i huvudsak två typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och semistrukturerade. 

Vid en ostrukturerad intervju använder man sig mest av ett PM som en lätt minneshjälp då man 

går igenom de teman som behandlas under intervjun. Intervjupersonen har fritt att associera och 

svara på frågorna. Följdfrågor ställs enbart då intervjuaren reagerar på någonting som verkar 

relevant och intressant och som man vill veta mer om. Dessa intervjuer liknar mer ett vanligt 
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samtal mellan två personer än en regelrätt intervju (Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder; 

301). 

 

Vid en semistrukturerad intervju har man en lista över förhållandevis specifika teman som skall 

beröras under intervjun (en så kallad intervjuguide). Intervjupersonen kan fortfarande fritt 

utforma svaren på sitt eget sätt och intervjuaren bör vara flexibel och anpassa sig efter samtalet. 

Frågorna måste inte komma i den ordning det står i intervjuguiden och man kan även ställa 

frågor som inte ingår i intervjuguiden, om intervjuaren knyter an till något intervjupersonen sagt 

tidigare. I stort sett ställs frågorna dock i den ordning som tänkts och som de ursprungligen 

skrivits (Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder; 301). 

 

Vårt metodarbete har handlat om semistrukturerade intervjuer, där vi samlat in egen primärdata. 

För att få ut maximalt av våra intervjupersoner och deras erfarenheter inom ämnet 

produktplacering i film och TV ville vi inte styra intervjuerna in i minsta detalj men ändå vägleda 

in på de områden som är relevanta för uppsatsarbetet. Vi ville heller inte låta intervjuerna vara 

alltför ostrukturerade eftersom det trots allt fanns vissa frågor vi ville ha svar på och vissa 

samband vi ville försöka finna. Flexibiliteten som ändå finns i semistrukturerade intervjuer när 

det gäller frågornas ordningsföljd, uppföljning av ett svar och då man behöver klara ut oklarheter 

och motsägelser i svaren tilltalade oss. Tonvikten läggs ändå på det som intervjupersonen 

upplever är viktigt vid en förklaring och det är då viktigt att man vid intervjun är lyhörd för det 

som intervjupersonen säger och följer upp intressanta teman som framkommer.  

 

Intervjuerna skedde till största del öga mot öga med våra intervjuobjekt och använde 

ljudinspelning för att vid senare tillfälle lyssna igenom och transkribera hela intervjuerna. Vid ett 

tillfälle var vi tvungna att använda oss av en telefonintervju, men även den spelades in och 

transkriberades senare. Anledningen till att vi har valt att transkribera intervjuerna är flera: det 

bidrar till att till större del komma ihåg vad som sagts under intervjuerna och det underlättar en 

noggrann analys av vad intervjupersonerna sagt. Det möjliggör även upprepade genomgångar av 

intervjupersonernas svar för att få så hög tillförlitlighet som möjligt (Bryman, 

Samhällsvetenskapliga metoder; 310). 
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2.3 Metodproblem 
Metodproblem uppstår då man antingen använder sig av fel mätinstrument eller använder det 

mätinstrument man har valt fel.  

2.3.1 Trovärdighet 
Många kvalitativt inriktade forskare har diskuterat om hur pass relevant reliabilitet och validitet är 

för kvalitativa undersökningar, något som ofta används inom kvantitativ forskning. Lincoln och 

Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) föreslår två andra, grundläggande kriterier för 

bedömning av en kvalitativ undersökning; nämligen trovärdighet och äkthet (Bryman, 

Samhällsvetenskapliga metoder; 257-258) 

 

Trovärdighet har enligt Bryman (Samhällsvetenskapliga metoder; 258-260) flera delkriterier: 

• Tillförlitlighet, det vill säga en god överensstämmelse mellan observationerna och de 

teoretiska idéer som man utvecklar. 

• Pålitlighet, det vill säga att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen (problemformulering, val av 

undersökningspersoner, intervjuutskrifter och så vidare). 

• En möjlighet att styrka och konfirmera, det vill säga att man inte medvetet låtit personliga 

värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från 

undersökningen. 

 

Vi har säkerställt trovärdigheten i vår uppsats genom att vara mycket noggranna med hur vi gått 

tillväga under uppsatsens gång. Tillförlitligheten är stor, på grund av att vi spelat in och 

transkriberat intervjuerna vi gjort innan empirin skapats. Även pålitligheten är stor då vi tydligt 

klargjort alla faser i processen. Detta innebär dessutom att vi bifogat de transkriberade 

intervjuerna längst bak i arbetet och som ljudspår på CD-rom. Detta för att den intresserade själv 

ska kunna lyssna på intervjuerna och för att kunna säkerställa att författarna inte vinklat vare sig 

frågorna eller respondenternas svar. Frågorna kvalitetsgranskades av vår handledare innan 

intervjuerna påbörjades och ger därmed en möjlighet att styrka och konfirmera undersökningen.  

 

Äkthet har 5 delkriterier och väcker mer generella frågor som rör forskningspolitiska 

konsekvenser i allmänhet: Rättvis bild, Ontologisk autencitet, Pedagogisk autencitet, Katalytisk 

autencitet, Taktisk autencitet. Dessa kriterier ses som lite provokativa och har inte rönt något 

större inflytande (Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder; 261). 
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2.4 Tillvägagångssätt 
Till våra primärdata hör de filmer vi inledningsvis tittade på, dels för att skaffa oss en bättre insikt 

i ämnet men också för att hitta intressanta intervjuobjekt, samt de intervjuer vi genomförde. 

Litteratur till vår studie har vi funnit främst på Stockholms Universitets Bibliotek. Vi har även 

använt oss av de databaser som där finns att tillgå, främst Business Source Premier där sökorden 

vi använt varit både product placement, produktplacering, media och kommunikation. Även 

Internet har spelat en viktig roll för informationsinsamlingen, och där har vi främst funnit artiklar 

som behandlat reglerna runt produktplacering. 

 

Som referenssystem använder vi oss av Harvard Reference Style.  

 

Då vi har valt att arbeta utifrån en hermeneutisk ansats väljer vi att lämna induktion och 

deduktion som angreppssätt utanför vår uppsats och inte beskriva dem eftersom detta inte är 

relevant för vår uppsats. 

 

Vi har arbetat hårt med att få en intervju med Peter Carnello, ”gurun” inom produktplacering 

tillika VD för Inbetween Entertainment, ett svenskt företag som specialiserat sig på 

produktplacering i svensk media. Vi ville få denna intervju för att även förstå fenomenet från 

produktplacerar företagens sida men intervjun kunde tyvärr inte genomföras. 
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3. TEORI 
 
De böcker vi har läst behandlar områden inom såväl ren marknadsföring som generella 

beskrivningar av fenomenet TV-reklam. Artiklarna från databassökningarna har spänt över vitt 

skilda ämnen, alltifrån beteendevetenskap till förekomsten av produktplacering, men har främst 

behandlat den nuvarande användningen och framtiden. 

 

3.1 En introduktion till produktplacering 
Produktplacering är idag en $1,5 miljarders industri i film och TV som nu även sträcker sig ända 

in i musikvideor och skönlitteratur. Varumärkesinnehavare ser fördelen med kostnadseffektivitet 

och skapande av kännedom av produkten, medan medieproducenter inser förmånen av minskade 

produktions- och reklamkostnader. Ungefär 1000 varumärken värden över utnyttjar idag 

produktplacering som en del i sin marknadsföringsmix (Galician, 2004; 1). Produktplacering 

handlar om att man som reklamköpare, som alternativ till reklamfilmer, placerar sina produkter i 

TV-program eller filmer som en del i scenografin så att produkterna nyttjas av skådespelarna. Det 

har blivit en alltmer uppmärksammad marknadsföringsform som har den fördelen att den inte 

uppfattas som reklam av konsumenterna (Löfgren, 2003; 9).  

 

Majoriteten av alla produkter man ser i film idag är resultatet av en framförhandlad placering. 

Med tanke på hur mycket och hur många olika produkter som rör sig i alla filmer måste man dra 

slutsatsen att det görs förtjänstfullt (Marshall & Ayers, 1998). Det finns även experiment som 

visar att investeringar av slaget produktplacering lönar sig (Sawyer, 2006; 110-112). 

 

För att produktplaceringen över huvud taget ska ske så måste det finnas ett behov för 

produktkategorin som produkten ingår i, i filmen, något som stärker den visuella effekt som man 

som filmskapare vill uppnå. Vissa produkter gör sig bättre på film och TV än andra. Solglasögon, 

läskedrycker och klädmärken är några produkter som på ett smidigt sätt kunnat vävas in i 

filmhandlingar. Bilar som Chevrolet, BMW, Mercedes, och Volvo tillhör en annan kategori 

produkter och märken som arbetar frekvent, och lyckats bra med, produktplaceringar i filmer 

(Marshall & Ayers, 1998; 16-17).  

 

Riktiga produkter skapar en verkligare miljö i filmerna, något som filmmakarna ofta gärna ser. En 

produktplaceringskoordinator har sagt: ”många filmmakare gör sig stort besvär med att skapa en 
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realistisk värld, och den riktiga världen består av riktiga produkter” (Solomon & Englis, 1994; 57-

63). Med scenografin förstärker man något man vill visa, som att Hollywood-filmer i årtionden 

till exempel har använt Volvobilar när det är en familj som skall ha en riktigt trygg familjebil. 

Något som säkerligen har bidragit till den syn människor har på Volvo, speciellt på den 

amerikanska marknaden. Uppenbarligen tål många varumärken till och med att synas i mindre 

smickrande sammanhang, men ändå tjäna på det. I den synnerligen populära amerikanska TV-

serien Seinfeld som lades ner för några år sedan fungerade godiset Junior Mints som en röd lite 

irriterande tråd genom ett av halvtimmesprogrammen, och varumärket nämns otaliga gånger 

(Löfgren, 2003; 10).  

 

Varumärkesinnehavare vill synas, filmmakare vill producera billigare. Samtidigt har man börjat 

förstå vilken inverkan som film, TV och andra medier kan ha på människor idag. 

Produktplacering har i Hollywood blivit en mångmiljonindustri och motståndare till fenomenet 

har i USA gått så långt som att efterfråga statliga åtgärder för att stoppa dess framfart. 

Genombrottet kom med filmen E. T. som hyllades för att ha höjt försäljningen av godiset Reeses 

Pieces med 65 procent direkt efter filmpremiären 1982. Även om inte alla varumärken förväntar 

sig samma enorma framgång som E. T. gav så har industrin fortsatt att växa (Galician, 2004; 17). 

Idag utvecklar ofta produktplacerare en långsiktig relation med filmskapare och den personal som 

arbetar med filmens scenografi och dess produkter. Det handlar således inte enbart om att skicka 

en back läsk till filmstudion för att det sedan skall används i filmen (Marshall & Ayers, 1998). I en 

rapport från 1992 som publicerade åsikter från stora marknadsförare rekommenderades att 

industrin ”erkänner produktplacering i filmer som ett nytt medium” (Solomon & Englis, 1994; 

57-63). 

 

3.2 Lagar och regelverk, Sverige och EU 
SVT, SR och UR får inte sända reklam överhuvudtaget. Sponsringsmeddelanden, som kan vara 

aktuella för SVT och SR, är dock tillåtna men under strikta begränsningar. Enbart särskilda 

evenemang får sponsras och ett meddelande om att ett program är sponsrat ska lämnas på 

lämpligt sätt i början och/eller i slutet av programmet. Sponsringsmeddelandena ska vara korta 

och ha en neutral utformning (http://www.grn.se 2006-05-21[1]). TV4 får sända reklam och ska 

följa bestämmelserna om inplacering, annonsmängd, annonsmarkering m.m. i radio- och TV 

lagen. Totalt får högst tio procent av sändningstiden per dygn bestå av annonser. Varje enskilt 

annonsblock måste vara minst en minut långt. Före och efter varje sändning av annonser ska det 
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sändas en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från övriga sändningar. Signaturen ska 

bestå av både ljud och bild (http://www.grn.se 2006-05-21[2]).  

 

Regelverken för produktplacering i svensk film och produktplacering i svensk TV ser idag olika 

ut. Inga förbud finns mot att produktplacera i svensk film medan det i svensk TV inte är tillåtet. 

Peter Carnello, en av Sveriges ledande produktplacerare säger i en intervju till tidsskriften Resumé 

(http://www.resume.se 2006-04-11) att man redan nu ser lite mellan fingrarna vad gäller detta då 

alla ändå tycks tro att reglerna kommer att förändras. 

 
Produktplacering växer idag ständigt som marknadsföringsredskap men delvis på laglösa 

områden. Den alltmer uppmärksammade marknadsföringsformen har som fördel att den inte 

uppfattas som reklam av konsumenterna. Men alltför tydlig exponering av produkter kan få 

mindre trevliga konsekvenser. Den svenska Radio- och TV lagen säger att ”Program som inte är 

reklam får inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen”. Bevakare av reglerna är 

Granskningsnämnden för radio och TV (GRN). Vinstpresentationer i spelprogram, 

vinprovningar, och bokrekommendationer är exempel på situationer som då de inte överdrivs 

tillåter produkter att synas i rutan. Grundläggande för bedömningen är om exponeringen kan 

motiveras med ett informations- eller underhållningsintresse. Under senare delen av 90-talet 

fälldes en del av de allra största svenska tv-produktionerna av GRN. Soff-i-propp, Tre Kronor, och 

Rederiet fälldes alla för att på olika sätt ha låtit produkter dominera tv-rutan under för lång tid på 

ett omotiverat sätt. Även det svenska underhållningsprogrammet Det kommer mera fick en fällande 

dom mot sig då man låtit två flaskor öl stå mitt i bild med etiketterna vända mot kameran i över 

tre och en halv minut. För GRN handlar det om att kunna undvika det omotiverade (Löfgren, 

2003; 9-13).  

   

Det svenska regelverket runt tv-reklam och produktplacering finns motsvarande i ett EG-direktiv 

från 1989. Våra regler är inte direkt gällande utan en instruktion för hur vi ska anpassa oss till 

EU-reglementet. Sedan 1989 har det hänt en hel del med tv-mediet och det har under senaste 

åren pågått ett arbete i EU-kommissionen med att revidera EG-direktivet som nu är över 15 år 

gammalt (Löfgren, 2003; 12-13).  

 

Kommissionen presenterade i december 2005 ett nytt förslag till TV-direktiv. Enligt 

kommissionens förslag ska reglerna för tv bli mer flexibla. Även i fortsättningen får högst 12 

minuter per timme tv-sändning bestå av reklam men regeln att minst 20 minuter måste gå mellan 
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reklaminslagen tas bort (http://www.eu-upplysningen.se 2006-04-11). Kommissionens förslag 

innebär även att det införs regler som tillåter produktplacering förutsatt att den redaktionella 

självständigheten inte påverkas, att den inte innehåller direkta köpuppmaningar och att tittarna 

innan sändning informeras om att produktplacering förekommer. I nyhetsprogram och 

barnprogram får ingen produktplacering förekomma (http://www.riksdagen.se 2006-04-11) 

 

I svensk film är det i praktiken inget som styr hur man får produktplacera. Det ligger dock i 

filmmakarens intresse att göra det så snyggt och smidigt som möjligt. Därför skulle man kunna 

säga att det enda som styr är manusförfattarens och regissörens konstnärliga aspekter. Risken för 

en produktplacerare ligger alltså i då regissören i slutändan kan få för sig att klippa bort den 

produktplacerade scenen till förmån för andra scener. Black & Decker och Reebok drog båda Die 

Hard 2 respektive Jerry Maguire inför domstol efter att de trots medhjälp till lansering av filmen, 

genom egna kanaler, fick sina scener bortklippta. Båda fallen slutade med förlikning (Löfgren, 

2003; 17). För ett produktplacerande företag är det således primärt att skydda sitt varumärkes 

inblandning med tydligt formulerade kontrakt (Marshall & Ayers, 1998; 16-17). 

 

3.3 Varumärken och kommunikation 
Det finns enligt Franzén (1995; 32-33) 3 gemensamma saker hos ett bra varumärke:  

• Kontinuitet: att företaget konsekvent och metodiskt har fört ut sitt budskap.  

• USP: Unique Selling Point. Att man har hittat den sak som gör att varumärket särskiljs 

från andra på ett markant sätt.  

• ESP: Emotional Selling Point eller Metaprodukt. I varumärket finns en känsla mer eller 

mindre inbyggd. Som köpare får man något mer än vad själva produkten kan ge. Det kan 

t.ex. vara statusen man får genom att bära en Rolex klocka.  

  

Franzén (1995; 42) hävdar även att genomslagskraften hos reklam beror på tre välkända faktorer:  

• Budskapet: måste vara trovärdigt, relevant och tillräckligt motiverande för att mottagaren 

ska låta sig påverkas i önskad riktning. Dvs., det måste finnas en USP.  

• Annonsutformningen: måste harmoniera med budskapet och fånga mottagarens 

uppmärksamhet.  

• Medievalet: måste väljas så att målgruppen träffas tillräckligt många gånger för att 

uppmärksamma annonsen.  
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Det är av stor betydelse om varumärket är känt eller inte och vilken attityd konsumenterna har till 

det. Kontinuitet i marknadsföringen krävs och att varumärket då uppträder med kanske 

varierande men ändå enhetliga budskap för att nå positiva känslor hos konsumenten. Det 

enhetliga budskapet är viktigt för att konsumenterna inte ska bli förvirrade. Ett välkänt och 

välrenommerat varumärke behöver en betydligt lägre frekvens i sin annonsering än ett märke 

konsumenten inte känner till. (Franzén, 1995; 28)  

 

Inför en medieinvestering måste man ta reda på hur nuläget ser ut och vilka mål som sätts upp 

för marknadsföringen för att det ska vara möjligt att mäta utfallet. Detta bestämmer i sin tur 

reklaminsatsens storlek och i vilka medier kampanjen ska genomföras. Nuläget och den historiska 

bakgrunden kan studeras genom kännedom/attitydundersökningar (Franzén, 1995; 28).  

 

Frekvensen är viktig för att komma in i konsumenternas medvetande, dvs. ett antal repeterade 

införanden under en kampanj. Reklamhistorien visar att uthållighet ger framgång. De 

framgångsrika företagen har i gjort kontinuerliga förändringar i sina annonsbudskap men de är 

väldigt försiktigt gjorda. Med tiden tränger de in i kundernas medvetande (Franzén, 1995; 48). 

 

Olika medier förstärker varandra. När vi nås av samma budskap från flera olika håll minns vi det 

bättre. Det uppstår synergieffekter och summan av effekterna från olika medier ger bättre effekt 

än om medierna skulle användas var för sig. 1 + 1 = 3 (Franzén, 1995; 82). 

 

3.4 Fördelar med produktplacering 
I slutet av 1900-talet var antalet nordamerikanska besökare på filmbiografer för Hollywood- 

filmer över 1,2 miljarder och den internationella siffran för samma filmer låg på det dubbla. Den 

ofantliga siffran internationella biobesökare gör självfallet Hollywood till ett utmärkt 

kommunikationsmedel vad gäller att influera konsumenter (Marshall & Ayers, 1998; 16-17). Att 

just se en produkt i händerna på en välkänd och attraktiv person kan öka trovärdigheten hos 

produkten (Sawyer, 2006; 110-112).  

 

Vad gäller frekvent TV-tittande och produktplacering i TV så hävdar Sawyer (2006; 110-112) att 

det ökar människors känsla av i vilken utsträckning andra människor kör fina bilar, har dyra TV-

apparater, swimmingpools etc. och ökar därför chansen att personer hellre köper dessa varor. 

Sawyer anser vidare att TV-program som innehåller produktplaceringar inte kommer att bläddras 
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ifrån på samma sätt som en reklampaus med mycket större sannolikhet gör. Detta på grund av att 

traditionell TV-reklam anses vinklad och påträngande på ett sätt som avskräcker konsumenten.  

 

Förutom att man genom produktplacering i film och TV kan nå ut över hela världen så är det 

också väldigt kostnadseffektivt. Då produkten väl är inbakad finns den sedan där för evigt, 

årtionden efter att filmen getts ut eller TV-serien sänts för första gången. Forrest Gump kommer 

till exempel i all evighet att dricka Dr Pepper vilket kommer att kunna bevittnas av konsumenter 

för all framtid (Marshall & Ayers, 1998; 16-17). Samtidigt som detta är en långsiktig förmån så 

finns genom samma medium och tillvägagångssätt en stor potential att lansera sitt varumärke 

samtidigt som filmen har premiär eller serien börjar sändas (Haglöf, 1994; 22).  

 

Solomon & Englis (1994; 57-63) hävdar att potentialen att påverka och övertala genom 

produktplacering är solklar: Eftersom film och TV-publik identifierar film och TV som 

underhållning och inte som övertygande kommunikation, så uppfattas inte produktplacering som 

reklammeddelanden. Ändå går produktplaceringsstrategier ut på att produkter framhävs genom 

att antingen paras ihop med ofta attraktiva karaktärer som aktivt använder eller nämner dem, eller 

att produkten får synas i bakgrunden som en del i scenografin.   

 

All reklam syftar inte till att skapa en omedelbar effekt utan ambitionen kan vara att skapa eller 

att upprätthålla en image kring varumärket. Detta långsiktiga agerande ger, om det lyckas, mycket 

trogna kunder (Franzén, 1995; 44). Reklam genom traditionella medier anses idag göra mindre 

intryck på konsumenterna än vad de tidigare gjort. Det här hävdas av reklammakarna själva och 

därför riktas mer uppmärksamhet mot olika former av produktplacering (Percy, 2006; 112-114). 

Det hävdas till och med att produktplacering ger mer än dubbelt så stor erinran om en produkt 

än vad vanlig TV-reklam gör (Solomon & Englis, 1994; 57-63).   

 

Samtidigt som produktplacering är ett verktyg för marknadsförare så anses det sällan vara direkt 

sammankopplat med försäljning. Det lämpas istället bättre som ett verktyg för att sammankoppla 

en produkt med en speciell livsstil, visa på användningsområden eller för att berika imagen av en 

produkt (Marshall & Ayers, 1998; 16-17). Ett av de största motiven till användningen av 

produktplacering är för att öka kännedomen om en produkt. Undersökningar visar att 

igenkänning ökar chansen för en vara att bli köpt om en konsument står och tvekar mellan två 

olika märken (Sawyer, 2006; 110-112).  
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3.5 Nackdelar och risker med produktplacering 
Det finns en fara med reklammakeri och produktplacering som kan ge negativa och irriterande 

effekter. När konsumenten känner sig för påpassad och reklamen blir för närgången och tydlig 

kan den ha en motsatt effekt. Man kan jämföra effektiviteten av reklam med en inverterad U-

kurva. Risken för detta är dock mindre med produktplacering än vanlig reklam (Sawyer, 2006; 

110-112). All reklam genom TV och film medier åldras dessutom snabbt. Produktion av denna 

sorts reklam tar även mer tid i anspråk att förbereda än för andra medier och därför krävs längre 

framförhållning (Haglöf, 1994; 25-26).     

 

Larry Percy (2006; 112-114) anser att de som förespråkar användningen av produktplacering i 

film ofta baserar detta på att det skulle ske någon slags undermedveten inmatning av de 

produkter och märken man ser. Då man utsatts för reklamen lagras det sedan i minnet med 

positiva associationer. Larry Percy anser att detta är helt fel bas för användning av 

produktplacering. Percy hävdar snarare att en produktplacering blir effektiv först då en 

konsument lämnar biosalongen fullt medveten om vilka produkter han eller hon har sett och 

dessutom har en positivt kopplad bild till dessa. Han anser vidare att produktplacerare spenderar 

stora pengar utan att vara fullt medvetna om denna aspekt.  

 

Under år 2005 sjönk siffran på svenska biobesökare med 12 procent. Antalet besökare på 

svenskproducerade filmer sjönk med hela 33 procent jämfört med året innan. En svensk film 

hade i genomsnitt 44 290 besökare under 2005. Bland filmerna som gått bäst under 2006 finner 

vi Varannan Vecka och Lilla Jönssonligan & stjärnkuppen som det båda har produktplacerats i. Dessa 

filmer har trots lovande inledning på året 2006 långt kvar till succéfilmer från tidigare vad gäller 

antalet biobesökare. Som exempel ser vi Så som i himmelen (2004) med 1,4 miljoner, Änglagård 

(1992) med 1,2 miljoner, och Sällskapsresan (1980) med 2,5 miljoner biobesökare. Varannan Vecka 

drog under sina tre första månader i år (2006) 193 000 besökare till biosalongerna 

(http://www.aftonbladet.se 2006-04-18). 

 

3.6 Effektiv produktplacering 
Solomon & Englis (1994; 57-63) diskuterar hur den typiska promotionkampanjen fokuserar 

endast på ett medium i taget, och hur de flesta marknadsföringsstrategierna är designade med 

endast en produktkategori i åtanke. De ställer sig frågan hur realistiskt det är att människor köper 
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något utan att tänka på hur det kommer att passa in med andra produkter de redan har eller 

planerar att köpa. Vidare ställer de sig undrande till hur ofta man skapar sig en bild av en produkt 

genom att bara lita till information från en källa. Marshall & Ayers (1998; 16-17) erbjuder i sin 

artikel ett svar om att företag som produktplacerar framgångsrikt förstår att den enbart är en del i 

en noga övervägd marknadsföringsplan. De har en realistisk och klar idé om vad de förväntar sig 

av produktplaceringen och är noga med att skriva tydliga kontrakt som skyddar sitt märkes 

inblandning i filmproduktionen.  

 

Undersökningar visar att då konsumenter utsatts för produktplaceringar utan att den verkat 

avsiktlig, påträngande eller som ett försök att övertyga, har den fungerat som bäst (Sawyer, 2006; 

110-112). Percy (2006; 112-114) anser att medveten uppmärksamhet till en produkt absolut kan 

stärka köpglädjen för produkten. Det man väljer att produktplacera bör vävas in i handlingen och 

med de karaktärer som publiken har mest positiva associationer till för att man ska nå ett bra 

resultat. Målet för produktplaceraren måste vara att få åskådaren att lämna biografen eller TV-

rutan, medveten om vad hon eller han har sett för produkter. Produktplacering ska inte ses som 

annorlunda från annan reklamföring utan måste också de för att vara effektiva skapa en 

medveten positiv känsla hos kunden.  

 

En stor anledning till BMW:s stora succé i James Bond filmen GoldenEye, hade att göra med att 

företaget själva lyckades få ta stor del i hur deras bil framställdes i filmen (Marshall & Ayers, 

1998; 16-17). 
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4. EMPIRI 
 

I inledningsfasen tittade vi på en del svenska filmer för att sedan, i vårt tycke, ta fram de mest 

intressanta exemplen på produktplaceringar. Vi kontaktade företagen och träffade senare 

företrädare för dem och genomförde intervjuer. Vi har även genomfört intervjuer med TV-

producenten Mattias Askergren samt ett företag som satsar stort på marknadsföring i olika 

former men som ännu inte valt att ta steget mot produktplacering. 

 

4.1 Företagen 
Kronfågel är ett företag som tidigare lagt ner mycket resurser på TV reklam men som valt att 

produktplacera för första gången i och med långfilmen Varannan Vecka som visades på bio under 

vinterhalvåret 2005/06. I filmen har företaget och dess produkter vävts in i handlingen, till 

skillnad från produktplacering som den sett ut tidigare där man bara visat produkterna i bild eller 

nämnt dem. Detta är ett helt nytt sätt att produktplacera som inte tidigare har prövats inom 

svensk film vilket gjorde det intressant. 

 

Statoil är ett av de svenska företag som hållit på längst med produktplaceringar. Man fanns bl.a. 

med som ett relativt stort inslag i Hamilton filmerna under den senare delen av 1990-talet och i 

filmen Jägarna från 1996 byggde man till och med upp en hel mack mitt i ödemarken, bara för 

inspelningens skull. De senaste åren har det dock varit ganska tyst och vi var nyfikna på att ta 

reda på varför man valde att produktplacera från första början och vad det var som gjorde att 

man sedan slutade. 

 

Ett företag som ännu inte valt att produktplacera, trots att man lagt ner stora resurser på 

verklighetstrogen TV-reklam, är Länsförsäkringar. De senaste åren har man storsatsat på en 

reklamfilmsserie i TV där man visar Henrik Larsson i verklighetstrogna situationer tagna ur hans 

”verkliga” liv, med en skämtsam underton. Detta ligger inte så långt ifrån produktplacering och 

därför ansåg vi att det var intressant att titta på och jämföra med. 

 

TV-producenten Mattias Askergren har arbetat med klippning och producering av svensk TV 

sedan 1994. Han är klippare i grunden men har under de senaste 3-4 åren arbetat mer med 

efterbearbetning och produktion. De senaste åren har Mattias arbetat på produktionsbolaget 
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Titan Television och där med produktionen som heter Jakt och Fiske vilket är en mindre 

produktion som visas på TV4+. Innan dess har han arbetat på de flesta produktionsbolag, såsom 

Strix, Jarowski, mTV och Nordisk Film/TV. 

 

4.2 Filmer med produktplaceringar 
 
Hamilton: 
Filmen handlar om den svenske agenten Hamilton (Peter Stormare) och Åke Stålhandske (Mats 

Långbacka) och deras order om att stoppa ryska kärnvapensmugglare. Filmen kom redan 1998 

och är ett prov på tidig produktplacering. Diverse logotyper syns tydligt och under lång tid på 

många ställen i filmen. Några exempel är grillen på Toyota-jeepen, Ramlösa flaskor på bord, ett 

Telia-kort som stoppas in i en dator för att få tillgång till Internet och ett Ericsson-kort som 

används i en dator för att knäcka en kod. Andra varumärken som syns väldigt är ett Transwede-

flygplan som filmas i 10-15 sekunder när det lämnar Luleå flygstation och ett Sabena-plan som 

avgår från Arlanda Flygplats. Statoil har en framstående roll i filmen och man filmar allt ifrån 

mackar i Ryssland (?!!) man åker förbi till Statoil-kortet Hamilton använder för att ta sig in i ett 

låst rum. 

 

Alla produktplaceringarna är som sagt väldigt tydliga, de flesta övertydliga. Detta är lite störande i 

filmen och man blir ibland nästan irriterad. 

 

Varannan vecka: 
Filmen utspelar sig i central Stockholmsmiljö och handlar om två bröder som ursprungligen har 

väldigt skilda synsätt på relationer. Den ena brodern lever i en till synes stabil ”kärnfamilj” med 

tre barn medan den andra lever separerad från sitt ex med gemensam vårdnad om dottern. Detta 

framställs i filmen som något väldigt positivt. Det glada singellivet är även huvudtema för den 

reklamfilm åt Kronfågel som Pontus, som reklamfilmsmakare, arbetar med, och återkommer till, 

genom hela filmen. 

 

Det förekommer även andra produktplaceringar i filmen, alla som reklamfilmer som bryter in och 

stoppar upp handlingen. Alla skulle kunna tolkas ha en koppling till kärnfamiljen, skilsmässa eller 

singelliv; teman som genomsyrar hela filmen. 
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Kronfågel reklamen inleder filmen och är till skillnad från de andra varumärkena direkt invävd i 

filmens handling. De andra avbrotten kan under filmens gång verka lite onödiga och ibland tagna 

ur luften, men är ändå inget som i efterhand gav oss en sur eftersmak. Bland de övriga 

produktplacerade varumärkena såg vi Svenska Kyrkan, Toyota, IKEA och Adressändring. Toyota 

och IKEA har, förutom egna reklamfilmer i filmen, även produkter med i den ”riktiga” 

handlingen.  

 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Intervju med TV-producent Mattias Askergren 
Vi träffar Mattias Askergren på café Foam i Stockholm en eftermiddag för att prata om hans 

tankar om, och upplevelser runt, produktplacering. Askergren berättar att han ofta kommer i 

kontakt med produktplacering och att det förs diskussioner nästan dagligen om logotyper i bild 

etc. I de lite mindre produktioner som Askergren mest arbetat med finns det inte så mycket 

pengar i omlopp vilket innebär att programledarna försöker finna sponsring på eget håll, ofta 

klädmärken. Deras logotyper får inte synas för länge i bild på grund av dagens regelverk men 

sponsring och logotyper i bild är en gråzon och detta är både produktionsbolagen och kanalerna 

medvetna om. Askergren berättar att det ofta blir en bedömning från fall till fall men vill man ha 

en glasklar regel så får ingenting synas i bild någonsin. Produktionsbolagen är dock medvetna om 

att det inte är så mycket pengar i omlopp så man ser ibland mellan fingrarna. Utan t.ex. en bil 

som skymtar förbi skulle det kanske inte vara möjligt att genomföra inspelningen av 

programmen. 

 

Mattias Askergren berättar att det finns ett regelverk som förbjuder produktplacering i svensk TV 

idag och att den i korthet går ut på att om man ser en logotyp i en stilla bild i mer än tre-fyra 

sekunder så måste man göra något åt det. Antingen måste man byta bild eller lägga dit en suddig 

fyrkant över så att man inte kan se vilken logotyp det är. Askergren berättar att sådant får man 

arbeta med ganska ofta och att bedömningar angående logotyper i bild görs hela tiden. I vissa fall 

kan man få redigera ett helt program för att en programledare t.ex. haft en tröja med en alltför 

synlig logotyp. Mattias Askergren har ändå full förståelse för att det blir så här eftersom 

programmet inte har så stora tittarsiffror. Alla inblandade vet om att det förekommer och han 

tillägger att om det är en logga som bara vispar förbi så gör man ingenting åt det. Det dyker ofta 

upp tack i eftertexterna till ett program om vissa varumärken förekommit och det finns även 

regler för hur många sådana man får ha med i varje program. 
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Gör man inte något åt en logotyp som syns för länge finns risken att man kan bli fälld av 

Gransknings Nämnden för Radio och TV. Värt att påpeka är att det inte är produktionsbolaget 

som blir stämda utan att det är kanalen, vilket självklart leder till att kanalerna är väldigt hårda. 

Mattias Askergren berättar att det finns något som heter ITC-regler (ITC är det brittiska 

motsvarigheten till granskningsnämnden) och som gäller för TV3 och Kanal 5 på grund av att de 

sänder från London. Exakt hur det ligger till med reglerna kan han inte svara på men han vet att 

det finns en skillnad mellan dem och t.ex. TV4 eller Sveriges Television. Askergren berättar 

vidare att han hört att reglerna håller på att ändras till programmens fördel, det vill säga att det 

kommer att bli ännu lättare för de ITC-baserade kanalerna som TV3 och Kanal5.  

 

Vi undrar om det händer att Mattias Askergren någonsin blir kontaktad av företag som inte är 

medvetna om reglerna emot produktplacering och som är intresserade av att produktplacera i de 

produktioner som han arbetat med. Han svarar att det självklart gör det eftersom det inte 

egentligen kan finnas ett bättre sätt för företagen att marknadsföra sig och tar upp ett exempel 

med ett företag som gör fiskespön och visas i ett fiskeprogram. Generellt sett så vet företag som 

hör av sig väldigt lite om reglerna som finns om produktplacering i TV berättar Askergren men 

understryker att intresseunderlaget absolut finns, nästan varje dag på jobbet så pratar man om 

det. 

 

Mattis Askergren säger att han hört rykten om att det kommer att bli tillåtet att visa logotyper 

med mera och han tror att produktplacering kommer mer och mer i framtiden. Han säger att det 

verkligen är på väg att, om inte ta över helt, så bli en del i finansieringen av program på ett helt 

annat sätt än vad det var för t.ex. fem år sen. Det är han helt övertygad om. Just finansieringen av 

program har ändrats dramatiskt. Förut betalade kanalen produktionsbolag för att göra ett visst 

program men nu vill kanalerna att produktionsbolaget även ska komma med förslag till hur man 

kan finansiera det också.  

 

På frågan om han tycker att det någonsin kan bli för mycket produktplacering svarar Mattias 

Askergren att han inte skulle vilja se att TV-programmen såg ut som det gör i vissa filmer, 

svenska eller amerikanska, där man kan se att produktplaceringen är väldigt tydlig. Han anser att 

produktplacering är på gott och ont eftersom om man får in mer pengar och då kanske kan göra 

bättre filmer. Han tycker att man måste sätta gränsen någonstans, men vet inte var. Mattias 

Askergren säger att han inte skulle vilja se TV produktioner fulla med övertydliga logotyper och 
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bilar etc. men poängterar samtidigt att han tror att det kommer mer och mer och att man därför 

måste ha rätt strikta regelverk. På frågan var han tycker att man ska sätta gränsen svarar 

Askergren att det är en svår fråga men tar ett exempel: ”För ett tag sen så gick det ett amerikanskt 

program på TV3 som hette Restaurangen där man i vinjetten tydligt visade upp märket på bilen när 

huvudrollsinnehavaren kom körande och zoomade in American Express skylten på dörren innan 

han gick in.” Det var en överenskommelse mellan företagen och programmet och man fick en 

jäkla massa pengar för det. Då tycker jag att det är ok, när det visas i vinjetten och det är 

återkommande i varje program. Då vet man att det kommer och efter vinjetten är det borta. Men 

om produktplacering återkommer hela tiden under programmet så stör det själv upplevelsen av 

programmet och då tror jag att man är farligt ute.” 

 

Det har i teori hävdats att man kan påverka människor utan att de vet om det om 

produktplaceringen göms och vi frågar Mattias Askergren vad han tror om det. Askergren svarar 

att man i USA har kommit så otroligt mycket längre och att man där är skickligare än i Sverige. 

Han säger att om mycket produktplacering ska in i en produktion så ser han hellre att det förs in 

på ett snyggt och i så fall manipulerande sätt än smetigt och övertydligt, allt för att inte förta 

själva upplevelsen av programmet. 

 

Mattias Askergren tycker att den största fördelen med produktplacering i TV är att kunna visa 

små, nischade program som aldrig kommer att kunna få jättehöga tittarsiffror. Om det krävs att 

det förekommer en del produktplacering så tycker han att det definitivt är värt det. Men han 

påpekar samtidigt att det inte är värt det om produktplaceringen blir så övertydlig så att man sitter 

och irriterar sig på det, så att det förtar själva upplevelsen. 

 

4.3.2 Intervju med Christian Bönnelyche, Statoil 
Vi intervjuar Christian Bönnelyche, före detta reklamchef på Statoil och numera marknadschef 

för Sverige på Unibet, per telefon. Han fanns på Statoil 1989 då han drar sig tillminnes att Statoil 

för första gången valde att produktplacera i en svensk film. Vi får veta att företaget varit med i 

femtontalet svenska filmer sedan dess och att de genomgående varit svenskproducerade. Statoil 

inledde som produktplacerare i familjefilmer för att sedan gå över till mer actionbetonade filmer 

där Hamilton-filmerna kan sägas blev ett signum. Även Jägarna var en stor placering för företaget, 

där man som en del av projektet lät bygga upp en mack mitt i ödebygden enbart för filmens skull.  
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Från början kände man sig på Statoil relativt novis på området och det var mer slumpens lek att 

man hamnade i en familjekomedi med Björn Skifs i huvudrollen. Valet var alltså inte speciellt 

utstuderat och man erkänner att det mest kändes som en kul grej att få medverka. Man måste 

ibland pröva nya saker. Den positiva effekten av produktplacering anses svår att räkna på innan 

man genomfört den och Bönnelyche anser att det helt enkelt är något man måste tro på. Där kan 

man också hitta andra synergier eller andra effekter som man vill prova. Vad man till en början 

kände att man kunde stå till tjänst med var stationernas utbud och hyrbilar och släp som nyttjades 

under filminspelningens gång.   

 

På Statoil såg man produktplacering som ett komplement till traditionell marknadsföring. 

Bönnelyche framhåller att som stor annonsör kan inte produktplacering i film vara någon 

ersättning för något annat utan att det snarare är så att man kompletterar den marknadsföring 

man har med andra delar. Det ligger dock stora förmåner i att kunna göra kundaktiviteter på en 

inspelning och att få tillgång till skådespelare vid andra tillfällen. Ersättningen skiftar från gång till 

annan så det beror på vad som står i kontraktet. Att Björn Skifs t.ex. får träffa återförsäljarna över 

en lunch kan tänkas vara en typ av ersättning.   

 

Christian Bönnelyche säger att ”en stackars produktplacering inte kan ha så stor betydelse”, utan 

att det är en aktivitet av många. En produktplacering i sig bidrar inte så mycket till en 

marknadsföringskampanj att det går att säga att saker och ting hade varit annorlunda om man 

inte utfört den. Däremot kände Statoil att det var ett bra sätt att synas på ett naturligt sätt utan att 

köpa reklam. Det positiva tyckte man låg i att slippa arbeta med en ”hej kom och köp hos oss” 

reklam som Bönnelyche säger. I samband med Hamilton filmen 1998 lanserade Statoil ett World 

Card tillsammans med Eurocard. Kortet var ett kombinerat bensin- och köpkort och i Hamilton 

filmen lämpade det sig bra att man kunde visa upp hur huvudrollsinnehavaren rör sig på en 

internationell scen och att man kunde använda kortet till mycket.  

 

Christian Bönnelyche berättar att det väldigt ofta varit produktionsbolagen eller producenten som 

först tagit kontakt med dem eftersom det är filmmakarna som vet vad för produkter eller 

varumärken som lämpar sig bäst för produktionen. Förr fanns inte samma möjlighet att välja i 

samma utsträckning var man skulle produktplacera utan man fick ett erbjudande. Idag finns det 

byråer som Inbetween Entertainment som arbetar huvudsakligen med produktplacering. Man 

kan be dem hålla utkik efter speciella typer av filmer som skulle kunna vara av intresse. Efter ett 

antal filmer ihop med en och samma producent kan man även nå ett närmare samarbete och 
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lättare bli kontaktad då en ny film är i görningen berättar Bönnelyche. Det kan även finnas 

tillfällen då man gör ett avtal som sträcker sig över flera filmer, som att t.ex. att välja att placera i 

alla Wallanderfilmer.   

 

Statoil arbetar med ett brett varumärke och Bönnelyche berättar att man således har valt att 

medverka i filmer som nått en bred publik, vare sig det varit familjefilmer eller ej. Volymen eller 

upplagan har alltid varit det man köpt i första hand. En bred stor publik är för Statoil viktigare än 

att nå en speciell målgrupp och Christian Bönnelyche tror att det är mer vanligt förekommande 

att breda varumärken med samma tankegångar som Statoil är de som är med i filmer. 

Produktplacering kan även ses som ett verktyg då man vill försöka bredda den målgrupp man 

redan har.   

 

Vid en chans till produktplacering måste man gå igenom manus väldigt noggrant för att försöka 

skapa sig en uppfattning om filmen kommer att kunna slå eller ej. Statoil har i detalj kunnat 

bestämma hur de vid medverkan inte velat synas eller framställas i filmerna. Vid ett tillfälle ville 

filmmakaren att någon skulle komma in på en mack och att personalen där skulle agera 

oprofessionellt och otrevligt mot kunden och att det en annan gång skulle vara en i personalen 

som var kriminell och stal från stationen. Vid dessa tillfällen valde Statoil att inte gå med på det 

som stod i originalmanus.  

 

Christian Bönnelyche tycker att det är bra att det idag finns professionella människor som enbart 

arbetar med produktplacering. Han säger att det största problemet som finns är att det ibland 

finns reklamköpare som tror sig vara smarta för att man gör sin produktplacering för uppenbar, 

något som han är säker på att tittarna genomskådar. ”Självklart ska en produktplacering 

uppmärksammas, men på rätt sätt”, fortsätter han, ”men att produktplaceringen blir för uppenbar 

är en av de största riskerna”.   

 

Efter att filmerna gick på bio valde Statoil att göra mätningar, något man anser vara nödvändigt 

ibland. Man frågade människor när de kom ut från biografen eller så ringde man upp dem dagen 

efter. Frågorna man ställde till publiken var om de sett några varumärken under filmens gång och 

så vidare. I Statoils fall såg man att produktplaceringarna var effektiva, inte minst inom den egna 

organisationen där man kände sig stolta att bli förknippade med filmen. Effektivast anser 

Christian Bönnelyche att det blir då man kan stå som huvudsponsor för en film vilket betyder att 

man får reklam precis i anslutning till filmen som ligger utanför reklamavbrottet.  
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Varför Statoil upphört att figurera som produktplacerare kan Christian Bönnelyche, som sedan 

några år tillbaka lämnat företaget, bara spekulera i. Han tror dock att det kan vara så att det nya 

folket inte tror på produktplacering lika mycket som han gjorde och påpekar att vilka tongångar 

som finns i ett företag har väldigt mycket att göra med vilket management som finns.   

 

Christian Bönnelyche poängterar att det finns en gräns för hur mycket produktplacering som kan 

förekomma i en film och att den går någonstans där det blir för uppenbart. Han talar om att 

människor idag är vana att se produktplacering i filmer och att han tror att många reagerar när 

den är dåligt genomförd. Han likställer det med dålig irriterande reklamfilm och säger att en dålig 

produktplacering troligtvis har samma negativa effekt på konsumenten. Det är aldrig positivt när 

det blir för uppenbart.   

 

I sitt nya jobb på Unibet berättar Christian Bönnelyche om ett nytt sätt att arbeta med sponsring 

av TV-program. Unibet har ett TV-program som går på TV4 som heter Pokermiljonen som de helt 

producerar. Pokermiljonen blir en produktplacering på det sätt att Unibet gjort ett program om 

poker. På ett snyggt sätt försöker man förknippa Pokermiljonen med sitt företag genom att t.ex. ha 

kval till turneringar. Programmet ägs helt av Unibet men det syns aldrig några logotyper i bild, på 

så sätt blir det tillåtet. Bönnelyche säger att han sedan tidigare lärt sig att inte vara för uppenbar 

och att han till en början på sitt nya arbete mött skeptiker som ifrågasatt hur man kan sponsra ett 

program utan att synas i bild. På det har han fått svara att ”i det här läget så gör vi ju ingen 

reklamfilm, vi gör ett TV-program”. En liknelse görs med att en filmmakare alltid tänker att han 

ska göra en bra film innan han tänker att han ska göra en bra produktplacering. 

Produktplaceringen i sig är sedan en konst att göra bra och väva in den i filmen, precis som det är 

en konst att göra bra reklamfilm.   

 

Blickar man framåt så anser Christian Bönnelyche att produktplacering kommer spela en allt 

större roll och att den traditionella reklamfilmen kanske till viss del kommer att försvinna. Han 

framhäver att det handlar om nya sätt att nå konsumenten och att produktplacering är enormt 

viktigt. Även om producenter helst skulle strunta i sponsorer så behöver filmer finansiering. 

Nackdelen är att en filmmakare kan komma att bli beroende av dessa om de ska få ihop sin 

budget. Bönnelyche anser att fördelar med produktplacering är att man kan nå en stor marknad 

väldig fort, om man har en produkt som lämpar sig för det. Hade produktplacering i svensk TV 
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varit tillåtet så hade Bönnelyche absolut kunnat tänka sig att placera där. ”Ja, som marknadsförare 

är man ju alltid intresserad av att hitta en bra produktplacering”, ger han som svar.  

 

4.3.3 Intervju med Lars Kassel, Kronfågel 
Lars Kassel har arbetat som marknadskoordinator på Kronfågel sedan år 2000 och vi träffar 

honom på huvudkontoret i Stadshagen i Stockholm. Vad han vet har företaget inte 

produktplacerat någon gång innan medverkan i filmen Varannan Vecka, vare sig under eller innan 

hans tid. Tidigare har Kronfågel för att marknadsföra sig legat ganska tungt i TV och radio och 

sedan en tid har man stort fokus på printannonsering. Lars Kassel berättar att de sista åren har 

det även blivit viktigare att det är rätt målgrupp som ser saker och man har gått till mer anpassad 

reklam beroende på hur och var man publicerar sig. 

 

På Kronfågel hade man vid tiden för produktplaceringen en ekonomisk buffert eftersom man 

beslutat att gå ur TV. Man fick ett erbjudande av regissörerna till filmen, Felix och Måns 

Herngren och Inbetween Entertainment, som har skött förmedlingen. Felix Herngren gör 

mycket reklamfilmer och hade arbetat med Kronfågel under inspelningarna av deras tidigare TV 

reklamfilmer ”Kyckling på fredag”. Han tyckte att vissa komponenter i filmen passade bra ihop 

med vårt varumärke, berättar Lars Kassel. Inledningsscenen liknar de reklamfilmer han har gjort 

till Kronfågel tidigare och Felix tänkte på företaget som sådant till att börja med. Även fast 

Kronfågel är i en bransch som är ganska traditionell och produktionsstyrd så säger Kassel att man 

alltid resonerat så att ”livet är för kort för att göra tråkig reklam”. Lars Kassel säger att traditionell 

marknadsföring är lite tråkig och att det är hans bestämda uppfattning att folk vill bli underhållna 

när man ser på film. Han tror att speciellt den yngre målgruppen är smart och hoppas att om man 

ser en bra film med produktplacering i så förstår konsumenten att företaget som produktplacerat 

varit med och bidragit till att göra en bra film. En bra film med bra handling och bra skådespelare 

kostar pengar och kan företagen vara med och bidra så skapar det en känsla hos konsumenten att 

”de var med och bidrog till att göra en bra film”, fortsätter Kassel. Det har också varit Kronfågels 

syfte, att hjälpa till att göra en bra film bättre. 

 

Kronfågel fick inte vara med och påverka så mycket hur man framställdes i filmen eftersom 

producenten, Felix Herngren redan hade en klar bild för sig innan han kontaktade dem. Redan på 

manusstadiet hade han tänkt in företaget i handlingen och för honom var vår karakteristiska låt 

kopplingen mellan vår produkt och filmen, berättar Lars Kassel. Man hade ingen möjlighet att 
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detaljstyra men understryker att det nog bara var bra; ”hade vi fått gå in och plottra i filmen så 

hade det kanske blivit mer av en reklamfilm än en spelfilm”. 

 

Lars Kassel tycker dock att det finns risker med produktplacering men att allting beror på filmen. 

På Kronfågel fick man se storyboard, man läste delar av manuset och fick grundtanken med 

filmen och handlingen berättad. Hur filmens tema läggs upp är också väldigt viktigt, anser Lars 

Kassel, eftersom det skulle ha kunnat bli ett bakslag istället om produktplaceringen uppfattats 

som negativ. För Kronfågels del kändes det som att produktplaceringen i filmen var så tydlig att 

den blev otydlig. Lars Kassel drar en parallell till t.ex. James Bond där allt är tydligt men man 

försöker göra det otydligt och anser att här blir det den omvända känslan på något sätt. ”I den 

här filmen känns det ärligt på något sätt.” 

 

Vi frågar Lars Kassel om han tror att det skulle skadat Kronfågels varumärke om filmen floppat 

istället för att bli en succé och han svarar att på kort sikt kanske folk skulle undra lite men att på 

lång sikt skulle det inte skada varumärket. Han anser att det är värre för företag som arbetar mer 

med livsstil, som attraherar en yngre målgrupp och att det slår mycket hårdare för dem. 

Kronfågel säljer egentligen lågintresseprodukter och skadas inte lika hårt. 

 

Egentligen var det meningen att man skulle lansera en ny produkt i samband med att filmen kom 

ut på biograferna, vilket föll på okontrollerbara orsaker. Lars Kassel anser att det är problemet 

med att lansera en produkt med produktplacering eftersom man inte kan säga åt producenten att 

vänta med filmen för att man stött på problem själv. 

 

På frågan om Kronfågel använde sig av någon annan marknadsföring i samband med att filmen 

kom ut på bio för att ytterligare dra nytta av synerigeffekter så svarar Lars Kassel nej. Själva 

produktplaceringen var mer en isolerad händelse men han berättar att man anordnade andra 

evenemang i samband med filmen. Kronfågel anordnade fem stycken förhandsvisningar på 

Astoria, vilket ingick i avtalet med produktionsbolaget. Hit bjöd man in sina främsta kunder och 

leverantörer, totalt ca 2000 personer och tanken var hela tiden att även arbeta med DVD:n som 

kommer i juni. Fördelarna med en DVD är enligt Kassel många. Man kan lägga in ett 

reklaminslag innan filmen, man kan lägga in erbjudanden i konvolutet och man kan till viss del 

trycka sitt eget omslag. Tyvärr visade det sig bli lite för dyrt men filmens trailer finns på hemsidan 

och man kommer att ha en tävling på webben där man kan vinna en DVD.  
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På Kronfågel har man inte direkt mätt effekten av sin produktplacering. Enligt Lars Kassel kunde 

man kunnat köpa en undersökning om och hur folk uppfattat varumärket i filmen men att man 

inte haft tillräckliga resurser till att analysera resultaten ändå. Han tillägger att man på företaget 

alltid har svårt att mäta effekten av aktiviteter i försäljningen eftersom man har så många 

samtidigt och det därigenom blir svårt att särskilja vad som beror på vad. Man har dock 

inlösningsstatistik på kuponger och de stora butikskedjorna förbinder sig att köpa vissa volymer 

när Kronfågel har rabatter. Dessutom arbetar man rätt mycket med Lui, ett undersökningsföretag 

som har specialiserat sig på livsmedel. Där görs ganska ofta djupintervjuer där man t.ex. frågar 

om känslan för Kronfågels varumärke.  

 

På Kronfågel är man jättenöjd med filmen Varannan Vecka, till och med över förväntan, och man 

kan absolut tänka sig att produktplacera igen om det känns rätt. Lars Kassel påpekar att det skulle 

vara om det dyker upp ett förslag som känns relevant för dem, varumärket och produkterna. Det 

viktigaste är att det ska kännas ärligt och inte krystat och placerat. Samtidigt tror Lars Kassel att 

det blir svårt att göra om samma sak igen. I filmen var låten bärande, huvudpersonen är 

reklamfilmsmakare och Kronfågelsången spelar en stor roll. Lars Kassel berättar att det finns 6-7 

versioner av låten, allt ifrån Barry Manilow till punkrock som man använder i olika sammanhang.  

 

När vi talar om produktplacering i TV har Kronfågel samma inställning. Så länge som det sker på 

ett ärligt sätt så kan de absolut tänka sig att göra det i framtiden. Kostnaden spelar dock en stor 

roll i sammanhanget. Produktplacerar man i utländska serier är det lätt att det drar iväg men får 

man vara med i ett internationellt program men betala en nordisk avgift är det högintressant, 

anser Lars Kassel. Han fortsätter med att förklara att Kronfågel vill ha svenska konsumenter, en 

definierad målgrupp inom den svenska marknaden men finns det en möjlighet att produktplacera 

i utländska serier som går i Sverige så är det intressant. Det är en fråga om pengar. 

 

Lars Kassel anser att reklam-TV snart är död och att det nu kommer ny teknik som kommer att 

ställa helt nya krav på marknadsföringen. Produktplaceringen kommer att bli mycket större, även 

här i Sverige. Han tror dock att det finns en risk att företag kommer att flockas runt filmer och att 

det utvecklas till för mycket affärsverksamhet. Han säger dock att gör man det på ett ärligt sätt så 

tror han inte att konsumenten bryr sig så länge filmen är bra och har ett innehåll. Faran är när det 

blir för mycket, när det blir en platt film, när det blir dåligt manus och när allting byggs kring att 

man får pengar för att göra film. ”Jag tror att människor är intelligenta, framför allt nästa 

generations konsumenter. Ungdomar idag är så vana vid att det finns reklam. Jag tror inte att det 
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finns en risk för att man blir påverkad utan att veta om det. De skickliga konsumenterna lär sig 

att välja bort det som man tycker är ointressant ganska snabbt.” 

 

4.3.4 Intervju med Lars Nilsson, Länsförsäkringar  
Länsförsäkringar har tre ”ben” att stå på: Sakförsäkring, Livförsäkring och Bank. Man är nöjd 

med att hålla sig på en svensk marknad där man funnits i 160 år. Genom bolaget kan kunden lösa 

hela sin privatekonomi, vilket man är ensamma om på marknaden. Största kommunikativa 

utmaning är att visa sina 1.8 miljoner sakförsäkringskunder att man även har bank- och 

livprodukter. Man har gått från ett produktorienterat perspektiv till ett kundorienterat perspektiv. 

Länsförsäkringar vill följa med kunden ”från vaggan till graven” och ha produkter som är 

anpassade till olika skeenden och händelser i livet. Strategin är flerårig vilken man bryter man ner 

det i årsplaner och halvårsvisa planer. Det görs en höst- och en vårkampanj och till sin hjälp har 

man en reklambyrå, en mediebyrå och en PR byrå.  

 

Intervjun med Lars Nilsson, ansvarig för gemensam marknadsstrategi på Länsförsäkringar, sker 

på Länsförsäkringars huvudkontor vid Gärdet i Stockholm. Nilsson har arbetat inom 

Länsförsäkringar i många år och han är idag ansvarig för den gemensamma marknadsstrategin 

hos Länsförsäkringar och för att hålla ihop gruppgemensam kommunikation.   

 

Länsförsäkringar arbetar med PR först. Man vill skapa debatt. Man arbetar fram artiklar som 

används för att skapa opinion. Dessutom tas det fram material som kan användas för att bjuda in 

politiker, näringslivsföreträdare och andra kända personer i det lokala näringslivet och skapa 

seminarier för att locka media. Det arbetas även fram press releaser och material till 

pressträffar. Marknadskommunikationen börjar med att segmentera marknaden beroende på 

vilket behov man vill tillfredsställa och där utgår Länsförsäkringar från kundundersökningar. 

Efter det tar man reda på hur man kan möta kunden, hur man ska anpassa 

marknadskommunikationen för att den utvalda målgruppen ska lyssna och tycka att det är viktigt. 

På Länsförsäkringar arbetar man med någonting man kallar för kommunikationstratten och man 

börjar alltid högst upp i den. Man inleder med breda medier och högst upp ligger PR frågor, att 

skapa ett intresse. Man pratar enbart om kundbehov och inte någon produkt. Till grund för PR 

ligger kundundersökningar. Efter PR kommer marknadskommunikation och TV och i detta 

skede använder Länsförsäkringar sig av den välkända ”Henke Larsson-reklamen”. Efter TV i 

kommunikationstratten kommer i nämnd ordning radio, dagspress, specialpress, Internet, direkt 
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marknadsföring, telemarketing och digital vägledning som är ett verktyg som innebär att man kan 

köpa handla direkt på Internet under vägledning. Längst ner i tratten finns det personliga 

kundmötet. Högst upp i tratten är målet inte att sälja något, där är målet att skapa kännedom om 

produkten i fokus och om problemet man upplever. Längst ner är målet att sälja produkten. 

Budskapet utåt måste anpassas till var i tratten man befinner sig, annars kommer kunden att bli 

förvirrad. Högst upp har man ett väldigt brett budskap och längst ner är det väldigt specifikt och 

supertydligt.  

 

Länsförsäkringar använder sig även mycket av bannerannonsering på externa sidor på nätet och 

där har man märkt otroligt positiva siffror med mycket hög klickfrekvens. Man förekommer på 

6-7 stycken olika rikstäckande webbsidor så som blocket.se och Aftonbladet. Lokala sidor och 

sökortsannonsering är också stort. Man betalar t.ex. Google för att hamna högt upp på deras lista 

vid ett sök, om någon exempelvis skulle söka på bolån eller pension. Detta är ett relativt billigt 

sätt att synas på. Lars Nilsson skulle vilja säga att Internet och TV är deras två största 

marknadsföringskanaler, men lokalradio kommer starkt och är även det en relativt billig kanal 

som passar bra in i mixen. Man får synergieffekter genom att synas på olika ställen i olika medier, 

anser han.  

 

På Länsförsäkringar gör man en stor nollmätning ett antal veckor före en kampanj, en mätning i 

den sista kvartilen av kampanjen och till sist en några veckor efteråt. Utöver det gör man andra 

mätningar hela tiden. Vad man sett är att man får en stor ökning av kännedomen under just de 

veckor som kampanjen rullar, men att det sedan går ner till nästan samma nivå efter ett tag. På 

Länsförsäkringar känner man att man har svårt att höja basnivån. Även försäljningen ökar under 

kampanjen, man mäter inte bara varumärkeseffekterna utan också försäljningseffekterna.  

 

Lars Nilsson berättar om hur man beroende av vilken produkt som står i fokus för tillfället ibland 

väljer bort vissa medier i sina kampanjer. Nu i höst har man valt bort utomhusreklam. T.ex. bolån 

behöver inte förklaras och då gör det sig väldigt bra utomhus, vad gäller pensioner är det lite mer 

komplicerat. På Länsförsäkringar använder man sig av en mediebyrå som arbetar fram 

mediemixen. Man känner sig nöjd med det sättet att arbeta och berömmer mediebyrån för att de 

visat sig vara väldigt duktiga på att ta fram rätt mix för produkten man för tillfället arbetar med. 

Frågor man hela tiden måste fråga sig enligt Lars Nilsson är ”Vad vill vi åstadkomma, vad är 

målet?”. PR är själskrivet och TV är otroligt viktigt för därigenom kan man koppla den stora 

samhällsfrågan till varumärket. På Länsförsäkringar har man märkt att TV har en enorm 
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genomslagskraft för att öka kännedomen under en väldigt kort tid. Däremot känner de att de har 

haft svårt att höja sin lägstanivå, det vill säga det lägsta antalet konsumenter som känner till 

varumärket eller använder sig av deras produkter, där man befinner sig mellan två kampanjer. 

Vilken målgrupp man riktar sig till i sina kampanjer är otroligt viktigt för bolaget. Framför allt då 

man arbetar med pensionsfrågan. Man siktar på en generell marknadsföring men där aktörerna i 

kommunikationen och där tonaliteten ska appellera den rätta målgruppen. I t.ex. magasin går man 

in med en viss typ av meddelande som vänder sig till en viss målgrupp och man för ständigt 

diskussioner om vilka magasin man ska vara med i. Förutom arenareklam där enbart 

bolagsnamnet syns kommunicerar man aldrig ut enbart varumärket. Det arbetas istället ständigt 

med specifika kampanjer med någon form av budskap.  

 

Kostnaden är aldrig något man har i åtanke då man designar sin marknadsmix. Uppdraget är att 

hitta en optimal mediemix som löser problemet, vilken försäljning och produktkombination som 

ska lyftas under den stundande perioden. När man sedan väl får prislappen kan det hända sig att 

man tycker att det blir för dyrt men det finns inga begränsningar från början. Länsförsäkringar 

själva anser sig inte ha tillräckligt med kompetens för att gå in och detaljstyra i mixen, det är det 

man har mediebyrån till. Man plockar in ”second opinions” ibland men det mesta överlåts till 

mediebyrån.   

 

Lars Nilsson poängterar att varje kampanj måste handla om en optimal satsning, dvs. vad som 

ska vara spetsen i budskapet och hur man vill arbeta med en integrerad kommunikation alltifrån 

PR ner till medarbetarna. Alla ska skicka samma signaler så att man får synergieffekter. Man 

behöver inte använda samma uttryck i alla kanaler men det ska för kunden ge samma intryck.  

Man ska känna igen att det är Länsförsäkringar. Under ”Henke Larsson-reklamen” var man lite 

rädd för att Henrik Larsson själv var ett alltför starkt varumärke och att risken fanns att man bara 

såg honom och inte kom ihåg att det var Länsförsäkringar som stod för reklamfilmen.  

 

Produktplacering har man aldrig provat och endast talat om någon enstaka gång, vilket var 

nyligen. På Länsförsäkringar håller man för tillfället på att göra en ny kommunikativ plattform, 

grunden är lagd men man har inte börjat med detaljfrågorna än. I samband med det har man 

nämnt produktplacering men Lars Nilsson erkänner att man aldrig tagit något beslut om det är 

intressant eller inte. Som bolag vill man sprida helheten då man arbetar med kommunikation och 

oftast visar man på den del som för tillfället ligger i fokus och Lars Nilsson anser att fokus på 

specifika områden som bank och försäkring känns svåra att produktplacera. TV känns dock som 
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att det skulle ligga närmast till hands, möjligtvis någon form av familjeprogram eftersom 

företagets kärnvärden är trygghet, enkelhet och ärlighet. Detta måste en eventuell 

produktplacering kopplas samman med. Kommunicerar man ut ett budskap som inte kunden 

känner igen så anser han att man är väldigt farligt ute. Skulle det däremot bli tillåtet att börja 

produktplacera i TV känns frågan väldigt intressant. 
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5. ANALYS OCH RESULTAT 
 

5.1 Motiv till produktplacering i svensk media 
Motiven till att produktplacera i svensk film och TV kan ses från två olika håll. Till att börja med 

finns varumärkesinnehavarna som ständigt arbetar efter nya sätt att marknadsföra sig på. Vare sig 

det används som komplement till andra, eller som en isolerad händelse i marknadsföringen så 

handlar det om att nå ut till potentiella kunder med sitt varumärke eller sin produkt. Det är denna 

sida av produktplacering och dessa olika motiv som folk främst tänker på då ämnet kommer på 

tal eller diskuteras. Detta visar sig även då övervägande delen av den litteratur vi funnit om ämnet 

behandlar den sidan av motiven. De andra motiven till produktplacering i svensk film och TV 

kommer från program- och filmmakarnas sida. Det måste finnas en förtjänst att göra hos film 

och TV-makarna om en produktplacering ska bli av.    

 

Den ökade uppmärksamheten som produktplacering inom film och TV på senare år fått handlar 

mycket om att göra reklam utan att anses påträngande. Den traditionella TV-reklamen gör 

mindre intryck människor och en film eller ett program med produktplacering på TV bläddras 

inte ifrån i samma utsträckning som en reklampaus (Se 3.4 Fördelar med produktplacering). Då 

företag väl väljer att produktplacera har vi genom arbetets gång upplevt att just fördelen med att 

inte bedriva ”tjatig” och försök till övertalande reklam och att få synas och höras på ett naturligt 

sätt är bland de absolut största motiven. Utöver det så har TV- och filmmediet en enorm 

genomslagskraft vad det gäller att på kort tid nå ut till och öka kännedomen för en vara, något 

som flera respondenter nämner. Christian Bönnelyche, som syftade på film, menade att så länge 

man har en vara som passar för mediet så kan man snabbt slå över en stor marknad och 

litteraturen diskuterar potentialen att slå väldigt stort rent geografiskt både genom film och TV 

(Se 3.4 Fördelar med produktplacering). Lars Nilssons kommentar om TVs genomslagskraft 

handlade om hur de själva genom traditionell TV-reklam, och nu senast den med Henrik 

Larsson, snabbt kunnat känna av ökad kännedom för sitt varumärke.  

 

Kostnadseffektiviteten av att produktplacera har ofta nämnts i teorin. Med det menades att 

filmerna som det placeras i alltid kommer att leva kvar och att man för alltid kan dra nytta av den 

engångssumma man betalt för att medverka i filmen (Se 3.4 Fördelar med produktplacering). Inte 

i någon av våra intervjuer nämndes kostnadseffektiviteten av produktplacering som en del av 

motiven till att produktplacera. Vår tolkning av denna motsägelsefullhet är att det är skillnad på 
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den svenska filmmarknaden och den filmmarknad som t.ex. Hollywood har över hela världen. 

Andrahandsvärdet av en produktplacering i en svensk film kan omöjlig mätas med t.ex. BMW:s 

medverkan i James Bond filmen GoldenEye, som med all säkerhet lever kvar mycket längre och ses 

av en mycket större publik på DVD och TV långt efter sin premiär än en svensk film. Det 

samma gäller för produktplaceringar i svenska kontra amerikanska TV-program och serier. Även 

om produktplacering blev laglig i svensk TV så når våra inhemska produktioner inte den 

utländska marknaden i närheten av så långt som amerikanska serier som t.ex. Vänner eller 

Seinfeld. I diskussionen svenskt kontra internationellt kan man även väva in produktplacerarnas 

önskan om att få sammankoppla sin produkt med karismatiska starka personligheter (Se 3.4 

Fördelar med produktplacering). Återigen dök inte den här poängen upp i någon av våra 

intervjuer och vår tolkning blir att det i de filmer vi sett inte funnits tillräckligt stora, starka kända 

karaktärer som man tjänat lika mycket på att koppla sina produkter till, och därför har inte detta 

nämnts som ett motiv.  

 

Teorin tar upp att grundläggande för att en produktplacering ska ske är att produkten behövs 

eller i alla fall passar in i det format där man ämnar placera och att vissa produkter lämpar sig 

bättre än andra. Utifrån filmmakarnas synvinkel anser man att riktiga produkter skapar verkligare 

miljöer vilket oftast eftersträvas av producenterna. En bra scenografi kan förstärka något man vill 

visa, vilket som vi ser det lättare görs med tydliga riktiga produkter (Se 3.1 En introduktion till 

produktplacering). I de svenska filmer vi sett märks tydligt hur man, trots till synes overkliga 

inslag, vill skapa en trovärdig miljö. En respondent talade just om fördelen att få bidra till att göra 

en bra produktion bättre och hoppades att konsumenterna tänker i samma banor. Vi ser hur 

detta är önskvärt för produktplaceraren men tror samtidigt inte att det för konsumenten är 

särskilt uppenbart.  

 

Två av våra respondenter belyste ytterligare fördelar med att arbeta med produktplacering i film, 

nämligen möjligheten att direkt få samarbeta med filmens DVD, förhandsvisningar på biografer 

och andra specialavtal såsom kundbesök på inspelningsplasten etc. Detta visar att man i avtal kan 

skriva in i princip vad som helst. Man kan se det som förmåner man på inget annat sätt skulle 

kunna få tillgång till om man inte valt att produktplacera i en film.  

 

En av de mer intressanta tankeställarna vad gäller potentialen med produktplacering fick vi när en 

av respondenterna förklarade fördelen i att man med sponsring och produktplacering kan 

finansiera mer nischade program som annars inte skulle ha kunnat produceras. I nischade 
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program har man en mer homogen tittargrupp om än mindre till antalet och en breddning av 

TV-utbudet på bekostnad av en del produktplacering är i så fall värt det. Respondenten menade 

vidare att det egentligen inte kan finnas ett bättre sätt för en tillverkare av en specifik produkt att 

synas än att produktplacera i ett nischat program och att genomslagskraften med en 

produktplacering i ett helt annat programformat inte skulle vara lika stor. Detta för att man i de 

nischade programmen lättare hittar sin målgrupp. Resonemanget går att koppla till en annan 

respondents, Länsförsäkringars, strävan efter att hela tiden finna den bästa kommunikations-

kanalen för att inte riskera att kommunicera ett budskap som kunden inte känner igen. Man 

produktplacerar inte idag men ett för dem rätt nischat program skulle kunna vara lösningen.  

 

5.2 Produktplacering; ett komplement till annan marknadsföring 
Vad vi har erfarit är att företagen i första hand använder produktplacering som ett komplement 

till annan marknadsföring. Detta går i linje med teorin vi läst på området men däremot har vi sett 

att sätten man gått tillväga på skiljer sig ganska så mycket från varandra, även om det verkar ha 

varit tillfälligheter som gjort att man produktplacerat första gången (Se 3.6 Effektiv 

produktplacering).  

 

I Kronfågels fall var produktplaceringen en isolerad händelse som kom till stånd av en slump och 

var en chans att prova något nytt. Även i Statoils fall började det hela som ett nytt grepp man 

provade men som senare utvecklades till ett samarbete som sträckte sig över flera filmer, 

produktplacering användes som mer ett regelbundet redskap i marknadsföringsmixen. 

Gemensamt för de båda företagen är att det verkar ha varit relationen med en producent som 

gjort det möjligt att produktplacera. Efter ett skifte på marknadsavdelningen slutade man att 

produktplacera på Statoil och orsaken kan vara att den ansvariga för marknadsföringen idag inte 

kanske har så mycket intresse eller erfarenhet av den sortens marknadsföring. Detta pekar mot att 

just relationer och inställningar till ämnet verkar vara något som påverkar om man 

produktplacerar eller inte och att det i alla fall i början verkar vara slumpen som avgjort.  

 

Enligt den teori vi tagit del av krävs det kontinuitet i marknadsföringen för att man ska nå 

positiva känslor hos kunden (Se 3.3 Varumärken och kommunikation). Som en respondent sa 

”en stackars produktplacering gör ingen skillnad” och menade att det krävs flera exponeringar i 

olika filmer för att göra varumärket känt. Kronfågel resonerade annorlunda och satsade, som 

komplement till sin övriga marknadsföring, hårt på en enstaka väldigt tung produktplacering. Vi 
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tror att det vanligtvis när det gäller produktplacering krävs fler än en gång för att nå genomslag 

men att filmen Varannan Vecka utgör ett specialfall. I och med att produktplaceringen här är så 

väl inbakad i filmens manus och att varumärket återkommer upprepade gånger under hela filmen 

skulle man kunna se den som en jättelång reklamfilm, fast i ”verklighetsmiljö”. Även fast flera 

andra varumärken figurerar i filmen så är det Kronfågel man i första hand efteråt minns. 

Gemensamt för företagen är att de trots olika approach till produktplaceringens effektivitet 

använt den som ett komplement till övrig marknadsföring.  

 

Länsförsäkringar pratade mycket om att olika uttryck i marknadsföringen ska skapa samma 

intryck och man förändrar och anpassar sitt budskap beroende på vilket medium man använder. 

Eftersom det inte känns riktigt rätt har man ännu inte produktplacerat men säger samtidigt att 

produktplacering i TV skulle vara otroligt intressant om det blev lagligt eftersom det känns mer 

som ”Länsförsäkringar”, mer folkligt, och att det skulle passa bra in som ett komplement i deras 

väl avvägda marknadsmix. Vi har läst att en bred marknadsföring generellt sätt passar ett brett 

varumärke och TV är ett brett medium. Eftersom Länsförsäkringar ofta kommunicerar ut en 

speciell, nischad kampanj i sin rikstäckande marknadsföring i många medier samtidigt tror vi att 

det skulle vara bra att komplettera det med produktplacering i ett brett medium som TV där man 

bara kommunicerar ut varumärket. Gör man alla dessa aktiviteter samtidigt tror vi dessutom att 

man skulle åstadkomma gynnsamma synergieffekter och eventuellt höja sin lägstanivå, något man 

tidigare har haft problem med.  

 

5.3 Konsten att produktplacera väl 
Produktplacering har många olika ansikten och kan mycket väl ses som en konstform, om än en i 

Sverige idag inte helt utvecklad sådan på grund av förbudet mot produktplacering utanför 

filmmediet.  

 

Men kan man verkligen produktplacera vad som helst? Vi ställer oss frågande till det. I filmen 

Varannan Vecka är Svenska Kyrkan en av dem som produktplacerar. Filmens tema passar i och 

för sig ganska bra ihop med placeringen men eftersom Svenska Kyrkan fortfarande ses som 

ganska konservativa känns produktplaceringen bara fel och konstig. Å andra sidan minns vi i 

efterhand Svenska Kyrkan av just denna anledning. Vår teori har framhållit att för att en 

produktplacering ska få effekt måste konsumenten vara medveten om vad den sett och ha skapat 

sig en positiv association till produkten (Se 3.6 Effektiv produktplacering ) och att budskapet 
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måste vara tillräckligt motiverande för att mottagaren ska låta sig påverkas i önskad riktning (Se 

3.4 Nackdelar och risker med produktplacering). 

 

Något som framkommit i alla våra intervjuer är att om man ska produktplacera så vill man göra 

det i en film eller i ett TV-program som känns relevant för företaget. Det ska kännas så naturligt 

som möjligt att varumärket finns med just där. Vår teori belyser också vikten av att inte 

produktplaceringen blir för tydlig eftersom konsumenten då känner sig påpassad och man skapar 

istället negativa associationer till varumärket (Se 3.4 Nackdelar och risker med produktplacering). 

Alla våra respondenter har på denna punkt varigt eniga och ansett att en alltför tydlig 

produktplacering snarare skadar än gagnar. Trots det är de flesta produktplaceringar i filmer vi 

har sett ganska övertydliga och uppenbara, något som i många fall stör upplevelsen lite. Som en 

av våra respondenter sa så kan en bra lösning för TV vara att enbart produktplacera i vinjetten, 

något man redan gör i USA. Där stör den inte själva programupplevelsen men skapar som 

återkommande inslag en erinran hos konsumenten. Detta går direkt i linje med vår teori som 

framhåller vikten av kontinuitet då man vill framhäva sin produkt.    

 

Båda våra respondenter som har produktplacerat påpekar hur viktigt det är att läsa igenom manus 

innan så att man inte är med på något som senare kan komma att skada företaget, det vill säga att 

varumärket inte används eller framställs på ett negativt sätt. Som produktplacerare har man vid de 

tillfällen det inte känts rätt kunnat säga hur man inte vill framställas. Länsförsäkringar, som inte 

har produktplacerat, säger man att om man skulle produktplacera så skulle det kännas bättre att 

göra det i TV än i film på grund av att det mediet är bredare och går ihop mer med företaget och 

att man når ut till den breda publiken.  

 

En produktplacering utan en mer omfattande marknadsföringskampanj är ingen bra 

produktplacering. Vår teori ställer sig frågande till hur man som konsument ska kunna ta ställning 

till och lita till information man bara fått från en källa (Se 3.6 Effektiv produktplacering). En 

effektiv produktplacering och marknadsföringskampanj är enligt vår teori istället en som arbetar 

genom flera medier samtidigt för att skapa synergieffekter (Se 3.3 Varumärken och 

kommunikation). Våra produktplacerande respondenter har alla valt att arbeta på detta vis och 

även Länsförsäkringar påpekar den enorma vikten av att hela tiden jobba med rätt mix av olika 

medier samtidigt.    
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5.4 Utvidgningen av produktplacering till TV-mediet 
Reglerna för produktplacering i svensk TV är tydliga men tillämpandet av dem lite flytande. 

Reglerna ser ut att ändras om EU-kommissionens förslag till mer flexibla regler runt TV-mediet 

ändras. En som tror på detta är Peter Canello, en av Sveriges ledande produktplacerare som även 

säger att man redan ser genom fingrarna vad gäller det regelverk som idag finns (Se 3.2 Lagar och 

regelverk, Sverige och EU). Även Mattias Askergren tror på en förändring och berättar att han 

tror att finansieringen av TV-produktioner i framtiden kommer att se helt annorlunda ut än den 

gjorde för bara några år sedan. Det finns enligt honom idag helt andra påtryckningar från 

kanalerna på produktionsbolagen att komma med förslag på hur deras program ska finansieras. 

Med detta ser vi att pengar helt klart är en faktor i vilka program som visas idag.  

 

Länsförsäkringar känner att deras image lättare går att förmedla i ett mer folkligt medium som 

TV. Lars Kassel på Kronfågel spekulerar i hur reklam-TV snart kan vara död och skulle absolut 

kunna tänka sig att istället produktplacera i TV. Vår teori tar upp just hur reklampauser i TV inte 

bläddras bort i samma utsträckning som TV-program med produktplaceringar i, och hur 

marknadsförare idag riktar större uppmärksamhet åt produktplacering som ett sätt att synas på 

eftersom traditionell reklam inte anses ha lika stor inverkan längre (Se 3.4 Fördelar med 

produktplacering). Christian Bönnelyche berättar hur man som marknadsförare alltid är 

intresserad av en ny bra produktplacering. Numera är han anställd på Unibet och arbetar där med 

ett projekt som han ser som en sorts produktplacering. Som ägare och finansiär av programmet 

Pokermiljonen gör man på så sätt en produktplacering av poker som man sedan genom annan 

marknadsföring försöker förknippa med Unibet. Vad vi tydligt ser är hur intresset för, och 

potential med TV som nästa steg för produktplacerare är enorm. I USA är användningen redan 

välutvecklad, enligt Mattias Askergren, och penetrerar storproduktioner som Seinfeld, Lost, och 

Restaurangen. Sverige har, i och med att det här inte är tillåtet, halkat efter i den utvecklingen men 

intresset är påtagligt berättar Mattias som ofta blir kontaktad av företag som ovetandes om 

regelverket vill medverka i hans ändå små produktioner.  

 

En av våra respondenter betonade vikten av vilket medium man använder och att man vet exakt 

vad man vill åstadkomma med det. Hos dem arbetar man alltid med flera olika medier samtidigt 

men plockar för varje kampanj bort eller lägger till olika kommunikationsmedel. Vad man vill 

kommunicera bestämmer helt huruvida ett visst medium lämpar sig eller ej. I vår teori nämns tre 

faktorer som genomslagskraften hos reklam beror på; utformning, budskap, och medieval. Det 

talas just om vikten av att förstå sin plats i nuläget och att hur målsättningen för en kommande 
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kampanj bestämmer reklaminsatsens storlek och i vilka medier den ska genomföras (Se 3.3 

Varumärken och kommunikation). Vår respondent som aldrig tidigare produktplacerat i svensk 

media, och som erkänner att frågan om att produktplacera i svensk film eller ej aldrig nått längre 

än något enstaka möta med sin mediebyrå, ser klart större fördelar med att eventuellt 

produktplacera i svensk TV. Med en eventuell produktplacering vill man kommunicera sina 

kärnvärden som man anser vara svåra att anknyta till film. Börjar man kommunicera ut ett 

budskap som inte kunden känner igen så är man farligt ute anser han. Han känner att TV som 

medium ligger närmare och har större potential att kommunicera ut just det dem vill.  
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6. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
 

Vilka motiv finns till att produktplacera i svensk media, film och TV?  

Motiven finns från både varumärkesinnehavarna och film- och TV-makarnas sida. Våra 

respondenter ser produktplacering som ett nytt och ytterligare sätt att synas på då traditionell 

reklamfilm kan kännas trist och för tjatig. TV och film har även en stor potential att på kort tid 

öka varumärkeskännedomen för en produkt samtidigt som den snabba geografiska spridningen 

genom medierna på ett enkelt sätt blir av. Att synas genom produktplacering ger även 

möjligheten för en produkt att synas i sitt rätta, mer naturliga sammanhang. Främst genom TV är 

detta ett stort motiv. Från filmmakarnas sida är finansiering och nyttan av att kunna öka 

verklighetskänslan genom verkliga produkter de stora motivationsfaktorerna. För svenska TV-

produktioner handlar det ytterst om hjälp med finansiering. Stor press finns på 

produktionsbolagen att finansiera sina egna produktioner och om produktplacering i svensk TV 

skulle bli tillåtet lär vi se en ökad våg av svenska produkter i fler kanaler än vi är vana vid. 

 

Är då produktplacering ett komplement till annan marknadsföring och vad är en bra produktplacering? 

Produktplacering fungerar som en kompletterande utvidgning av en mer omfattande 

marknadsföring man som varumärkesinnehavare bedriver. Alla våra respondenter arbetar mycket 

medvetet med sin marknadsföring och produktplaceringar har, om än i olika skalor, fungerat som 

komplement. Ibland gör man en enstaka produktplacering, ibland flera stycken, men aldrig utan 

att försöka påverka konsumenten genom flera olika medier på samma gång. Att göra en bra 

produktplacering är svårare än man tror. Det handlar om att göra konsumenten medveten om sin 

produkt samtidigt som man inte får framhäva sig för mycket. Att vara alltför tydlig kan skapa 

irritationsmoment hos konsumenten som i första hand är ute efter film eller TV-upplevelsen. Att 

noga gå igenom manus och värja sig för scener som kan skapa negativa associationer till 

produkten är kritiskt. En bra produktplacering är slutligen en enstaka marknadsföringsåtgärd som 

först i synergi med en mycket mer omfattade marknadsföringskampanj kan få den effekt man 

önskar uppnå.  

 

I framtiden ser vi stor potential för produktplacering i svensk media. Främst i TV tror vi att 

reklamformen kommer att spela en ny och till och med avgörande roll för vilka program vi i 

framtiden kommer att få se och att företag som tidigare inte valt denna marknadsföringsform 

finner att TV är ett medium som passar dem bättre än film.  
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 

Det finns idag inte så mycket forskning runt produktplacering. Det finns många intressanta 

ämnen att forska vidare inom och nedan presenterar vi några som vi särskilt skulle vilja se i 

framtiden. 

 

 

• Det är intressant att ta reda på om produktplacering verkligen har någon effekt. Räcker 

det med en eller krävs flera exponeringar i en film eller TV-serie för att uppnå den 

varumärkeskännedom man eftersträvar. 

 

• Det skulle även vara intressant att titta på, den dag produktplacering blir tillåtet i TV, hur 

effekten av produktplaceringen skiljer sig mellan medierna. Är det mer effektivt att 

produktplacera i TV eller film eller ska man rent av kombinera de två för att uppnå 

maximal effekt? 

 

• Produktplacering inom radio, musikvideor, skönlitteratur finns än så länge inte idag i 

Sverige, mycket på grund av dagens regelverk. Blir det tillåtet så vore det intressant att 

titta på hur produktplaceringarna inom dessa områden skulle skilja sig från film och TV 

och hur påverkas konsumenterna av det?   
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9. BILAGOR 
Transkriberad intervju med producent Mattias Askergren 10 maj 2006 kl. 16.00 
 
Vänligen presentera dig, och ge oss gärna lite bakgrund om dig själv och vad du har 
arbetat med. 
Mitt namn är Mattias Askergren. Jag är vad man skulle kunna kalla för TV-producent. Jag har 
hållit på med det här gebitet sen 1994 kan man säga. Jag har de senaste åren arbetat på ett 
produktionsbolag som heter Titan Television och där arbetat med en produktion som heter 
Jakt och Fiske, en mindre produktion som går på TV4 +. Innan dess har jag arbetat på de 
flesta produktionsbolag, såsom Strix, Jarowski, m TV och Nordisk Film/TV. Jag är klippare i 
grunden men under de senaste 3-4 åren så har jag fått mer ansvar och hållit på mer med 
efterbearbetning, s.k. post production och även varit ute på fältet och gjort spelat in reportage 
och så. Man kan säga att de senaste åren så har jag framför allt varit producent. 

  
Har du någonsin arbetat med produktplacering i dina produktioner? 
Absolut, det är det frågan om hela tiden och det är diskussioner nästan dagligen om loggor 
som är med som inte ska få vara med och sådär. Det är ju så att i de lite mindre 
produktionerna som jag håller på med så finns det inte så mycket pengar i omlopp så de som 
är med får inte så mycket pengar och då försöker de istället sköta lite finansiering på eget håll. 
Sponsring kan man väl säga. Och då har de gärna på sig ett klädmärke t.ex.. I och med att det 
är lite en gråzon, det här med sponsring och loggor i bild, som både produktionsbolagen och 
kanalerna är medvetna om så blir det så att det är lite grann från fall till fall och det finns inga 
glasklara regler. Skulle man fråga någon om en glasklar regel så skulle man säga att ingenting 
får synas i bild någonsin men produktionsbolagen är medvetna om att eftersom det inte är så 
mycket pengar i omlopp så kan man, om det glider förbi en bil t.ex., kan man se mellan 
fingrarna där med tanke på att utan den här bilen skulle man inte kunna göra de här 
reportagen som sedan ska ingå i de här programmen. 
 
Vi har förstått att det finns ett regelverk som inte tillåter produktplacering inom svensk 
TV. Stämmer detta och är reglerna runt det tydliga? 
Ja, det finns en sådan regel. Man kan säga såhär att den regeln som är, den är att om man ser 
en logga i en stilla bild i mer än tre-fyra sekunder, då måste man göra något åt det. Om det är 
en logga som bara vispar förbi, då gör man ingenting åt det. Om det då syns en logga i bild en 
längre tid, då måste man antingen byta bild eller så måste man ”blura” det som man kallar det 
för när man suddar ut det, en liten fyrkant som man lägger dit så att det inte syns vilken logga 
det är. Det är sånt här som man stångas med ganska ofta faktiskt. Risken som finns är att man 
kan bli fälld, och det ligger i kanalens intresse. Det är inte produktionsbolaget som blir stämda 
utan det är kanalen som blir stämd. Därför är kanalerna väldigt hårda på det.  

 
Finns det några skillnader i regelverket ang. produktplacering om en tv kanal sänder 
från utlandet gentemot om man sänder från Sverige? 
Det finns något som kallas för ITC-regler. De reglerna gäller för TV3 och Kanal 5 och det är 
på grund av att de sänder från London och exakt hur det ligger till med de reglerna det kan jag 
inte svara på men det är olika med t.ex. de och TV4 eller Sveriges Television. Jag har hört att 
det på sistone t.o.m. håller på att ändras till programmens fördel så att säga så att det kommer 
att lättas ännu mer för de här ITC-baserade kanalerna som TV3 och Kanal5.  
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Det är i ropet nu med finansiering av program på ett annat sätt än det var förut. Förut betalade 
kanalen produktionsbolag för att göra ett visst program. Nu vill kanalerna att man ska komma 
med ett förslag hur detta ska kunna finansieras också.  

 
Finns det någon skillnad i att sända ett program med mycket PP (t.ex. Fab5 och Extreme 
Home Makeover som visas i TV3/Kanal5) i TV3/Kanal5 och t.ex. SVT?  För där är det 
väl inte tillåtet att visa produktnamn/varumärken? 
Jag tror inte att det skulle funka att på samma sätt sända de programmen i Sveriges Television 
eller TV4. Jag gissar det är andra regler i SVT men jag är dålig på regelverket, jag har bättre 
koll på de reklambaserade TV-kanalerna. Men TV3 och Kanal5 har i alla fall någon form av 
andra regler på grund av att de sänder från utlandet.  
 
Blir du någonsin kontaktad av företag som inte är medvetna om reglerna emot PP och 
som är intresserade av att produktplacera i de produktioner du arbetat med?  
Ja ja, det kan ju hända att ett företag vill att de ska visa deras kläder och så. Absolut, det är 
klart att det gör det. Det kan ju inte finnas ett bättre sätt för dem egentligen att marknadsföra 
sig själva, t.ex. om de gör fiskespön och visas i ett fiskeprogram. Det måste ju vara bästa 
sättet. Så jo, visst är det så. De som hör av sig vet generellt sätt väldigt lite om de här reglerna 
som finns om PP i TV. Så intresseunderlaget finns absolut. Jag kan säga att nästan varje dag 
på jobbet så pratar man om det och det är mer och mer så också. 
 
Utgör synliga loggor etc. en svårighet i arbetet? 
Nej, jag har full förståelse för det. Om man tänker sig en programledare t.ex. som har tagit på 
sig det här jobbet, i och med att vi inte har så jättestora tittarsiffror varje vecka så har de gjort 
överenskommelser med olika klädföretag och så och då kan man förstå att de vill profilera 
sig. Men då får man se det från fall till fall. Alla inblandade vet om att det förekommer. Det 
dyker t.ex. upp ”tack till” i eftertexterna till en del program, om vissa varumärken förekommit 
i programmet, och det finns regler för hur många sådana man får ha med i varje program 
också. 
 
Har det, då du arbetat med olika produktioner, funnits tillfällen då man varit tvungen 
att klippa bort vissa scener t.ex. på grund av att logos etc. syns i bild? Hur arbetar man 
runt detta? 
Bedömningar ang. loggor i bild görs hela tiden. I vissa fall kan man få sitta och ”blura” i ett 
helt program för att en programledare haft en tröja t.ex. med en alltför synlig logga. Antingen 
får man byta bild eller så lägger man på en suddig ruta över loggan.  
 
 
Anar man en förändring i regelverket ang. produktplacering i svensk TV? 
Det ryktas om att det kommer att bli tillåtet att visa loggor och sånt där och att 
produktplacering kommer mer och mer i framtiden. Det är verkligen på väg att, om inte ta 
över helt, så bli en del i finansieringen av program på ett helt annat sätt än vad det var för t.ex. 
fem år sen. Det är jag helt övertygad om. 
 
Kan det någonsin bli för mycket och vart tycker du i så fall att gränsen går för hur 
mycket produktplacering som ska tillåtas? 
Jag skulle inte vilja se att TV-programmen såg ut som i vissa filmer. Alltså, man kan t.ex. se 
att produktplacering i vissa svenska filmer är väldigt tydlig och även i amerikanska filmer. 
Detta är på gott och ont för jag förstår att man får in mer pengar och så kanske man kan göra 
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bättre filmer men de svenska filmer där det verkligen har synts att det är produktplacering vet 
jag i och för sig inte om det blivit så mycket bättre. Man måste sätta gränsen någonstans, men 
var? För den måste man sätta någonstans. 
Jag kan säga så här att jag skulle inte vilja se att TV produktioner är fulla med loggor och 
bilar och sådär som syns vad det är för någonting. Men folk är ju gnidna så jag tror att det 
kommer att synas mer och mer så jag tror att man måste ha rätt strikta regelverk. 
Jag vet inte riktigt var man ska sätta gränsen men för att ta ett exempel så gick det för ett tag 
sen ett amerikanskt program på TV3 som hette Restaurangen och där man i vinjetten tydligt 
visade upp märket på bilen när huvudrollsinnehavaren kom körande och zoomade in 
American Express-skylten på dörren innan han gick in. Det var en överenskommelse mellan 
företagen och programmet och man fick en jäkla massa pengar för det. Då tycker jag att det är 
ok, när det visas i vinjetten och det är återkommande i varje program. Då vet man att det 
kommer och efter vinjetten är det borta. Men om produktplacering återkommer hela tiden 
under programmet så stör det själv upplevelsen av programmet och då tror jag att man är 
farligt ute. 
 
Finns det några risker att produktplacering tar över och att man därigenom inte längre 
kan lita på det man ser? 
T.ex. i amerikanska filmer har man kommit så otroligt mycket längre och där är man 
skickligare än i Sverige. Produkterna skymtar förbi, och det är inte av en händelse men det är 
så pass snyggt så att man inte tänker på det om man inte känner till det. Man kan göra det 
olika skickligt med det måste ändå finnas en gräns. På något sätt måste det finnas ett 
regelverk för det, annars kommer det att bli för mycket och då kommer det förta själva 
upplevelsen av att se ett TV-program och då tror jag att man är farligt ute. Men om mycket 
produktplacering ska in i en produktion så ser jag hellre att det förs in på ett snyggt och 
”manipulerande” sätt än smetigt och övertydligt. 
 
Fördelar kontra nackdelar med produktplacering i TV? 
Att kunna visa små, nischade program som Jakt och Fiske som aldrig kommer att kunna få 
några Så ska det låta tittarsiffror på bekostnad av att det förekommer en del produktplacering 
så självklart tycker jag att det är värt det. Definitivt. Men jag tycker inte att det är värt det om 
produktplaceringen blir så övertydlig så att man sitter och irriterar sig på det för det förtar 
själva upplevelsen. 

 
 

ÖVRIGT: När serier börjar köra på sin 3:e, 4:e säsong och börjar dra in pengar så behöver de 
nog inte produktplacering längre på något sätt. Kan det vara ett sätt att finansiera projekt där 
det finns mycket tvivel om de ska lyckas eller inte?? 
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Transkriberad intervju med Lars Kassel, marknadskoordinator på Kronfågel, 
2006-05-05 kl. 10.15 
 
Hur arbetar ni för att marknadsföra er idag? 
Idag arbetar vi mest med printannonsering. Tidigare har Kronfågel legat ganska tungt i TV 
och radio men nu är det stort fokus på printannonsering. 

 
Har ni produktplacerat tidigare? 
Nej, det här är första gången som jag känner till. Jag har arbetat på Kronfågel sedan år 2000. 

 
Varför har ni valt att produktplacera i svensk film (som en försäljningsåtgärd eller för 
att öka varumärkeskännedomen?) ? 
Vi har svårigheter att koppla ett köp till en reklam för vår produkt. Det handlar mycket om det 
ena valet eller det andra. Det handlar om sekunder när konsumenten ska välja så ofta när vi 
arbetar med sådana här case och även traditionell marknadsföring som TV att man försöker 
skapa en top of mind, kännedom om varumärket i fokus och att konsumenten tänker på det. 
Vi hade en ekonomisk buffert eftersom vi hade gått ur TV och sen fick vi det här erbjudandet 
eller förslaget av regissörerna, Felix och Måns Herngren och Inbetween Entertainment. Felix 
Herngren är en stor reklamfilmsmakare och har arbetat med oss tidigare vid tre olika tillfällen 
med våra TV reklamer. Han tyckte att vissa komponenter i filmen passade bra ihop med vårt 
varumärke. T.ex. inledningsspoten, det är en sån han har gjort till oss tidigare. Han tänkte på 
företaget som sådant till att börja med. Och vi har alltid resonerat så att ”livet är för kort för 
att göra tråkig reklam” för vi är ju i en sån här bransch som är ganska traditionell och 
produktionsstyrd. Vi ville snitsa till det lite.  

 
Hur hände det? Tog ni kontakt eller blev ni kontaktade vid första tillfället? Använde ni 
en befintlig mediebyrå ni använder till annan marknadsföring? 
Felix och Måns tog kontakt med oss genom Inbetween och Felix var med på första mötet men 
det är Inbetween Entertainment som har skött förmedlingen mellan oss och 
produktionsbolaget. 
 
Använde ni annan marknadsföring i samband med att filmen Varannan Vecka kom ut 
för att ytterligare boosta ert varumärke? 
Vi hade fem stycken förhandsvisningar på Astoria som ingick i avtalet dit vi bjöd in våra 
främsta kunder och leverantörer, totalt ca 2000 personer. Vi bjöd på lite av våra nyheter i 
foajen för att ha lite sälj där. Sen har våran tanke varit att arbeta med DVD:n som nu kommer 
här i juni men det blev lite för dyrt för oss. Vi har inte den produkten så att vi kan kräva ett 
köp av konsumenterna som täcker kostnaden för den DVD:n. Det är en rätt så dyr produkt. 
Om tre år kanske vi kan börja arbeta med det, då är kostnaden kanske 15-25 kronor per DVD. 
Så det har spruckit lite för oss i vår tanke att fortsätta med marknadsföringen. I en DVD kan 
man ju lägga in en reklamspot innan filmen, vi kan lägga in erbjudanden i konvolutet och vi 
kan labla vårt eget omslag till viss del. Och det var våran tanke. Men det har spruckit lite för 
vår del. Vi har trailern på vår hemsida, vi kommer att ha en liten tävling på webben där man 
kan vinna en DVD. Vi har ett antal vi har köpt då.Men det var inte så att vi körde någon mer 
reklam i dagspress eller så utan själva produktplaceringen var mer en isolerad händelse. 

 
Ser ni någon fördel med produktplacering jämfört med mer traditionell 
marknadsföring?  
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Traditionell marknadsföring är lite tråkig. Folk vill bli underhållna när man ser på film, det är 
min bestämda uppfattning och säkert många andras också. Folk är inte dumskallar, speciellt 
den yngre målgruppen är smarta, de vet att tex Nike och Reebok, för att ta sådana exempel, 
lägger fruktansvärt mycket pengar på marknadsföring självklart och jag tror att ser man en bra 
film och ser produktplacering så förstår konsumenten att här har företaget varit med och 
bidragit till att göra en bra film, i alla fall hoppas jag det. Jag skulle tänka så. En bra film med 
bra handling och bra skådisar kostar pengar och kan företagen vara med och bidra så tror jag 
att det skapar en känsla hos konsumenten att ”de var med och bidrog till att göra en bra film”. 
Kanske. Det har varit vårt syfte i det här, att hjälpa till att göra en bra film bättre. 
 
Spelar det störst roll hur många som ser en film eller att det är rätt målgrupp? 
För oss har det de sista åren blivit mer viktigt att det är rätt målgrupp som ser saker. Förr har 
vi haft annonsformat som har varit fasta, nu har vi gått till mer anpassad reklam beroende på 
hur och var vi publicerar oss. Man vill se nåt som tilltalar en. Nu är marknaden så 
fragmenterad, massmarknadsföringen är död. Man måste tilltala målgruppen. De blir färre och 
färre och de blir illojala och de blir annorlunda beroende när under dagen de handlar. Men vi 
var nästan säkra på att det skulle bli en succé och det blev det också. 
 
Fick ni vara med och bestämma hur er produkt skulle framställas i filmen?  
Nej, vi fick inte påverka så mycket. Felix Herngren hade en klar bild för sig. Han hade redan 
på manusstadiet tänkt in oss i handlingen. För honom var vår karakteristiska låt kopplingen 
mellan vår produkt och filmen. Vi kunde inte detaljstyra alls. Vi försökte vid ett tillfälle där i 
öppningsscenen. Det de står och steker i den är egentligen en färdig rätt som man bara steker 
på. Det ville vi skulle framgå mera. Det ser man inte i filmen, det skulle kunna vara vad som 
helst. Vi ville få fram den produktnyheten lite starkare men då fick vi lite skäll av dem, de har 
stor integritet. ”Det är ingen reklamfilm det här”. Men det tycker jag är bra, det är så det ska 
vara tycker jag för hade vi fått gå in och plottra i filmen så hade det kanske blivit mer av en 
reklamfilm än en spelfilm. Lanseringen av den nya produkten var egentligen beräknad till 
samtidigt som filmen skulle komma men det föll på grund av andra orsaker. Det är lite 
problemet med att tajma en produktlansering med produktplacering. Man kan ju inte säga åt 
producenten att vänta med filmen för att man stött på problem själv. 

 
Har ni någon plan för att mäta effekten av er placering? (undersökningar före och efter 
tex.) 
Nej, vad vi hade kunnat mäta är det här traditionella dvs. om och hur folk har uppfattat 
varumärket i filmen, vanliga intervjuer. Vi har inte riktigt haft resurser till det. Det räcker inte 
bara att köpa en undersökning, vi måste också ha personer hos oss som kan sitta och analysera 
resultaten. Och vi har inte de resurserna. Och vi har alltid svårt att mäta effekten av våra 
aktiviteter i vår försäljning för vi har så många aktiviteter samtidigt. Vi kan inte särskilja vad 
som beror på en aktivitet jag har gjort eller vad key accounts t.ex. gör. Det sättet vi mäter på 
är att dels har vi inlösningsstatistik på kuponger, kedjorna förbinder sig att köpa vissa 
volymer av oss när vi har rabatter, vi arbetar rätt mycket med Lui, ett undersökningsföretag 
som har specialiserat sig på livsmedel. Där gör vi ganska ofta djupintervjuer där vi frågar vad 
de ha för känsla för varumärket, vad Kronfågel står för. En nyhet, hur uppfattar man den? Vid 
ditt val, vad är det som avgör det? Vi arbetar kontinuerligt med undersökningar. 
 
Anser ni att det finns någon negativ aspekt med produktplacering? Finns det några 
risker som ni ser det? På vilket sätt försöker ni förebygga dem? 
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Ja det finns det ju. Allting beror ju på filmen. Vi fick se storyboard och läste delar av manuset 
och fick berättat för oss grundtanken med filmen och handlingen och det är ju förstås 
avgörande för om vi vill vara med eller inte. Hur man lägger upp filmens tema är också 
väldigt viktigt, det kan ju bli ett bakslag för oss istället om det uppfattas som negativt. För vår 
del här så kändes det som att produktplaceringarna var så tydliga så att de blev otydliga. Det 
var så uppenbart så att man nästan inte tror att det är sant. Det blir den omvända känslan på 
något sätt. Till motsats till t.ex. James Bond där han hoppar in i en BMW och man visar 
nyckeln tydligt och han håller upp en mobiltelefon. Det blir att försöka lura folk men folk 
förstår ändå. Tittarna förstår ändå att det blir en blåsning på något sätt. Man försöker kränga 
på mig något. I den här filmen känns det ärligt på något sätt. Inledningen med vår reklamspot 
där är ju ett naturligt inslag i filmen. 
 
Om filmen ni är med i skulle ”floppa”, genererar det badwill? Om PP är dåligt utförd 
(dykaren) genererar det badwill? 
Det är svårt att svara på men kanske inte för vår del. Våra produkter är ju egentligen 
lågintresse produkter när folk är ute och handlar va. Man vill bli mätt, man är sugen på 
någonting. Det är en händelse ibland om man väljer vår framför någon annans. Ofta handlar 
det om pris i frysdisken. Jag tror att det är värre för företag som arbetar mer med livsstil, som 
attraherar en yngre målgrupp. Där kan man ju vara borta på någon dag. Man får aldrig 
underskatta tekniken och målgruppen och hur den attraheras. Men jag menar att för vår del, 
vår produkt är inte så sexig och högintressant på det sättet så på kort sikt kanske folk skulle 
tänka ”varför sjutton skulle Kronfågel vara med i den där filmen” men på lång sikt skulle det 
inte skada varumärket på samma sätt som om återigen Nike eller Reebok skulle göra bort sig. 
Det slår mycket hårdare. 
 
Kan en filmmakare använda era produkter/visa erat varumärke i en film utan att först 
be om lov? 
Nej, men jag har inte så bra koll på regelverket. Det är klart, skulle man ha med Kronfågel 
någonstans och det framställs på ett bra sätt så skulle vi ju inte gå vidare med det. 
 
Hade ni kunnat tänka er att produktplacera igen och kan ni tänka er att PP i svensk TV 
om det varit tillåtet? 
Ja, absolut. Om det dyker upp ett case som känns relevant för oss, vårt varumärke och våra 
produkter. Det ska ju kännas ärligt, inte krystat och placerat bara. Men jag tror att det blir 
svårt att göra om en sån sak igen. I den här filmen var det ju låten som var bärande. 
Huvudpersonen är ju reklamfilmsmakare och Kronfågelsången spelar en stor roll. Att ha en 
ljudlogo är en fruktansvärd styrka. Vi har ju en 6-7 versioner av låten, allt ifrån Barry 
Manilow till punkrock som vi använder i olika sammanhang. Det gäller att få till kopplingen, 
så att folk tänker ”det där är ju Kronfågels låt”. Men vi är jättenöjda med den här filmen, till 
och med över förväntan, och kan absolut tänka oss att göra det igen om det känns rätt. 
 
Vad gäller PP i TV så känner jag att så länge som det sker på ett ärligt sätt så kan vi absolut 
tänka oss att göra det i framtiden. Folk är inte dumma. Reklam måste vara rolig. Samtidigt 
måste man göra det på ett sätt så att man ändå kommer ihåg produkten. Kostnaden spelar en 
stor roll i det här sammanhanget. Produktplacerar man i utländska serier är det lätt att det drar 
iväg men får man vara med i ett internationellt program men betala en nordisk avgift är vi 
intresserade. Det är högintressant. Finns det något annat än utländska serier idag? Lost, 
Desperate Housewives och My Name is Earl t.ex. Jag tycker att det bara är sådana serier och 
såpor som avlöser varandra. Vi vill ju ha svenska konsumenter, en definierad målgrupp inom 
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den svenska marknaden. Finns det en möjlighet att produktplacera i utländska serier som går i 
Sverige så är det intressant, men det är en fråga om pengar. 
 
 
 
ÖVRIGT: 
Reklam-TV är snart död och det kommer nu ny teknik som kommer ge konsumenterna 
möjlighet att välja bort reklam, genom att tex. spola i realtid. Detta kommer att ställa helt nya 
krav på marknadsföringen. Produktplaceringen kommer att bli mycket större, även här i 
Sverige. Det finns en risk att företag kommer att flockas runt filmer och att det blir för mycket 
affärsverksamhet av det. Det här är något jag tror att vi kommer att få lära oss att leva med i 
takt med att den traditionella reklamfilmen försvinner mer och mer. Men gör man det på ett 
ärligt sätt så tror jag inte att konsumenten bryr sig så länge filmen är bra och har ett innehåll. 
Faran är när det blir för mycket, när det blir en platt film, när det blir dåligt manus och när 
allting byggs kring att man får pengar för att göra film. Jag tror att människor är intelligenta, 
framför allt nästa generations konsumenter. Ungdomar idag är så vana vid att det finns 
reklam. Jag tror inte att det finns en risk för att man blir påverkad utan att veta om det. De 
skickliga konsumenterna lär sig att välja bort det som man tycker är ointressant ganska 
snabbt. 
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Transkriberad telefonintervju med Christian Bönnelyche, f.d. reklamchef på 
Statoil, numera marknadschef för Sverige på Unibet, 11 maj 2006, kl. 22.00 
 
När produktplacerade ni första gången i svensk film och varför? 
Jag tror att det var 1989.  
 
Hur många produktioner har ni medverkat i och har ni inriktat er på en typ av genre? 
Vi har nog varit med i ca 15 svenska filmer. Det har varit svenskproducerat. Från början var 
det lite mer familjefilmer, sen blev ju Hamilton kan man säga ett signum. Alla Hamilton-
filmerna. Även Jägarna var ju en produktplacering där det var en Statoil station man byggde 
upp mitt i ödebygden som inte fanns där för början. Från början var det mer familjekomedi, 
Björn Skifs i början och då var det mer slumpens lek egentligen för vi kunde inte så mycket 
om det där men det kändes ändå som att det var rätt kul. Vi hade ett antal produkter, dels hade 
man stationerna där man kunde köpa mycket bra grejer och dels hade man hyrbilar som man 
behövde på filminspelningar och man hade släp och annat. 
 
Såg ni någon fördel med produktplacering jämfört med mer traditionell 
marknadsföring? 
Nej, vi såg produktplacering mer som ett komplement till traditionell marknadsföring. Som 
stor annonsör är ju inte produktplacering i film någon ersättning för något annat utan det är 
snarare så att man kompletterar den marknadsföring man har med andra delar. Också att 
kunna göra kundaktiviteter på en inspelning och att få tillgång till skådespelare och allt sånt 
där, det beror ju på vad man vill ha som ersättning. Björn Skifs t.ex. får träffa återförsäljarna 
över en lunch. 
 
Har ni använt PP för att kommunicera ut nylanseringar (lanseringen med Eurocard?), 
eller för att endast öka varumärkeskännedomen? 
Man ska ha klart för sig att en stackars produktplacering, man kan inte säga att det har så stor 
betydelse utan det är en aktivitet av många. Men en produktplacering i sig bidrar inte 
egentligen. Man kan inte säga att om vi inte hade gjort det så hade det gått ner eller så, 
däremot så var det ett bra sätt att synas på ett naturligt sätt utan att köpa reklam. Så det är ett 
sätt man vill synas på mera, än att säga ”hej kom och köp hos oss”, det är positivt. 
 
Vi hade ett worldcard innan med Diners. Sen kom ett worldcard med Eurocard men själva 
worldcard fanns innan, som var ett kombinerat bensin- och köpkort. Sen var det väl bra att 
man i Hamilton kunde visa upp att han rör sig på en internationell scen att man kan använda 
kortet till mycket så att säga. Men du kan ju inte bara lansera kortet med produktplacering 
utan det är ju klart att man måste göra en reklamkampanj för det och kanske gå ut till alla 
kunder och berätta om det så att en produktplacering är en av många åtgärder man gör i ett 
sådant här sammanhang. Däremot kanske det var en viktig del för att man kunde visa det på 
ett annat sätt. 
 
Hur gick ni tillväga? (Genom befintlig mediebyrå ni använder till annan 
marknadsföring) Skilde det sig mellan första gången och de efterföljande? 
Väldigt ofta så är det produktionsbolagen som tar kontakt, eller producenten för det är ju de 
som vet när filmerna går. Vi har ju svårt att luska upp, alltså vi får en förfrågan och sen när 
man kanske har gjort det några gånger så är det kanske samma producent som säger ”du, ni 
körde ju den här förra gången med oss”. Det kan ju vara så här, man gör ett avtal. Man hade 
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kunnat placera i alla Wallanderfilmer t.ex., då kanske man gör ett avtal direkt för fem-tio 
filmer. 
Har ni tänkt på vilken målgrupp filmen riktar sig till när ni valde att placera i den eller 
anser ni att all publicitet är bra publicitet? (Budskap, Utformning, Medieval) 
Med breda varumärken så är det så att det är oftast bra med breda, oavsett om det är en bred 
familjefilm eller, man vill ju nå filmer som når en bred publik. Det tror jag att alla som arbetar 
med produktplacering, om man ändå håller på med det, så vill man nå en bred publik och det 
är oftast de varumärkena som är med i filmer. Det är klart, sen får man tänka en del, i en 
familjefilm så får man tänka på vad man produktplacerar. För oss på Unibet så vill vi inte 
placera i nya Göta Kanal, för det är en familjefilm och i en familjefilm, där ska vi inte ha spel 
utan vi vill ha mot en äldre målgrupp. 
 
Hur väljer man vilken film man ska medverka i? 
Förr fanns inte möjligheten att välja i samma utsträckning var man skulle produktplacera utan 
man fick ett erbjudande. Idag finns såna som Peter Carnello som man kan säga till ”ok, håll 
utkik efter den här typen av filmer, då kan vi vara intresserade”. Då arbetar man mer aktivt 
men i början när vi gjorde det här så visste vi inte effekterna. Men ibland måste man ju pröva 
saker. Produktplacering är svår att räkna hem i den bemärkelsen. Det något man måste tro på 
där man också kan hitta andra synergier eller andra effekter som man vill testa på. 
 
Spelar det störst roll hur många som ser en film eller att det är rätt målgrupp? 
Alltid är ju volymen eller upplagan det man köper i första hand. Sen om du har en jättesmal 
målgrupp så kanske du inte ska produktplacera i en film som är en bred familjefilm. En del 
gör ju det för att de vill bredda målgruppen eller nåt sånt där. 
 
Anser ni att det finns någon negativ aspekt med produktplacering och i så fall på vilket 
sätt försökte ni förebygga eventuella risker?  
Ja, du måste ju gå igenom ett manus t.ex. väldigt noggrant för det är klart att om det blir en 
riktig skitfilm så är det klart att det kanske inte blir bra att produktplacera. En viktig del är ju 
att man är klar över vad man produktplacerar i. Att man läser manus och att man gör en 
ordentlig bedömning och det är klart att kvaliteten är jätteviktig. Det är en jätterisk att 
produktplaceringen blir för uppenbar.  
 
Om filmen ni är med i skulle ”floppa”, genererar det badwill? Om PP är dåligt utförd 
(dykaren) genererar det badwill? 
Det genererar ingen badwill men då går filmen ganska spårlöst förbi och då får ju 
produktplaceringen ingen effekt. Man har ju själv tagit beslutet att man ska vara med så då får 
man ta det. 
  
Hade ni någon plan för att mäta effekten av er placering? (undersökningar före och 
efter t.ex.) 
Jag vet att vi har gjort mätningar efter filmvisningar som man gör med TV-reklam. Man kan 
fråga ”såg du några varumärken” när de kommer ut från biografen eller man kan ta deras 
namn och ringa upp dem dagen efter. Det finns ju massor med mätmetoder för hur effektiv 
produktplacering är och det ska man ju göra ibland tycker jag. Vi gjorde det och såg att det 
var ganska effektivt, framför allt också för den egna organisationen var det rätt kul att veta att 
”vi är med i Björn Skifs nya film”. Man känner en stolthet när man förknippas med starka 
skådespelare. De som produktplacerar kan också bli huvudsponsor för en film vilket betyder 
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att då har du reklam precis i anslutning till filmen och som ligger utanför reklamavbrottet så 
att säga. Och det är ju väldigt effektivt. 
 
 
Hur kom det sig att Statoil slutade att produktplacera i svensk film?   
Inte en aning, men det kan ju vara så att det kommer in någon annan som inte tror på det på 
samma sätt. Precis som att det finns olika typer av reklam beroende på vem som kommer ny 
in. Jag vet ju att vi arbetade mycket med att vara människor till service. På Statoil idag arbetar 
man mycket med pris och jag kan tycka mycket att man arbetar negativt. Man säger ”titta vad 
tråkigt det är på automatstationer och vi har ändå samma pris hos oss”. Hade det varit för 15 
år sedan då jag arbetade där så arbetade vi mer med ”bara människor kan ge service”, och att 
det var en anledning för att man valde en Statoil-station. Att sortimentet var viktigt och att 
öppettiderna var viktiga, och att det fanns människor av kött och blod som var där. Nu är det 
ju andra tongångar och då blir det lite så. Lite beroende på vilka som kommer, vilket 
management som finns och så vidare.   
 
I vilken utsträckning fick ni vara med och bestämma hur er produkt skulle framställas i 
filmen?  
Man kan bestämma i detalj hur du vill synas, eller inte synas för den delen. Jag minns en gång 
när man ville att vi skulle vara med i en film och att en person skulle komma in på macken 
och personalen skulle vara lite otrevlig mot den som var inne och handlade. Då sa vi att ”vi 
vill inte vara med i en sån film”. Om vi talar om att personalen är jätteviktig så skulle vi aldrig 
produktplacera i en sån film. En annan gång ville man att personalen skulle vara kriminell och 
stjäla från stationen. Då sa vi också nej. 
 
Rörde det sig alltid om pengar eller såg arvodena olika ut beroende på film? 
I början var det ju ofta så att de ville har ner kostnaderna. En filminspelning behöver ju 
väldigt mycket hyrbilar, bensin till bilarna och annat och då kunde vi ju också stödja med det.   
 
Kan en filmmakare använda era produkter/visa erat varumärke i en film utan att först 
be om lov? 
Vi kan ju inte hindra dem att spela in på en väg utanför där det råkar ligga en Statoil-mack för 
det är ju inte vår mark. Men om de ska komma in och filma på ett område, t.ex. en station och 
sätta upp en massa grejer så är det klart att de måste begära tillstånd, och det vill dem nog 
också, annars kan de ju inte stå där.    
 
Hade ni kunnat tänka er att produktplacera i svenska TV-serier om det varit tillåtet? 
Ja, som marknadsförare är man ju alltid intresserad av att hitta en bra produktplacering.  
 
Var går gränsen för vad som är för mycket PP tycker du? 
När produktplacering blir för uppenbar. De som växer upp nu är ju vana att se 
produktplacering och vad jag tror många reagerar på är dålig produktplacering, precis som att 
man blir trött på dålig reklam. Jag tror att det ger samma negativa effekt. Jag kommer ihåg när 
en del hade sett någon viss produktplacering i Hamilton och så började de ju garva ”wö’ö 
wö’ö wö”, alltså för att det var för uppenbart. Och det är ju inte det man vill. Det är aldrig 
positivt när produktplaceringen blir för uppenbar. Det finns ett antal där det blir helt fel och 
det märker de som tittar. Det är inte kul att titta på en film som är för uppenbart 
produktplacerad.  
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I ditt nya jobb på Unibet, har ni kommit i kontakt med produktplacering? 
Vi har ju ett TV-program vi producerar som heter pokermiljonen på TV4. Och man skulle 
kunna säga att Pokermiljonen är en produktplacering i form av att vi har gjort ett program om 
poker. Där vi på ett snyggt sätt försöker förknippa Pokermiljonen med Unibet så mycket det 
går. Vi har kval till turneringen och så vidare.  
Det är vårt program men du kommer inte att se en enda logga i programmet, då är det tillåtet. 
För att göra en liknelse så var ju hela Roomservice en enda lång produktplacering av målarna 
med målarmästarna var ju kloka och tänkte att ”vi kan ju inte bara göra ett program som 
handlar om målning, det är ju ingen trovärdighet i ett sånt program, vi måste ju göra ett bra 
program först”. Precis som de som gör en film måste tänka att ”det viktiga för oss är ju att 
göra en bra film, inte att göra bra produktplaceringar”. Så självklart ska produktplacering vara 
intelligent. Det är en konst, precis om det är en konst att göra bra reklamfilm så är det konst 
att göra produktplacering på ett smart sätt.  
 
I så fall, finns det något ni skulle tänka på (misstag etc.) som du lärt dig på vägen? 
Att inte göra det för uppenbart. Som nu t.ex. på Unibet så finns det de som säger att ”jag ser 
ju inga loggor”, och då säger jag att ”i det här läget så gör vi ju ingen reklamfilm, vi gör ett 
TV-program”, och därför måste produktplaceringen vara begåvad, det är otroligt viktigt. 
Carnello har ju ett yrke precis som en duktig reklamfilmsmakare som man säger ”vilken 
duktig reklambyrå som gör bra reklamfilm som man gillar”. Samma sak med 
produktplacering; en smart produktplacering på ett snyggt sätt utan att folk liksom tycker att 
det är för uppenbart.   
 
Vad tror du om produktplaceringens framtid?  
Det är ju viktigare och viktigare. Den traditionella reklamfilmen kommer kanske till viss del 
att försvinna och då gäller det att hitta andra sätt att nå konsumenten. Produktplacering är 
jätteviktigt. Filmer behöver också finansiering även om du som producent helst skulle vilja 
skita i sponsorerna och produktplacerarna så är det ju så att du är beroende av dem om du ska 
få ihop din budget. Många filmer behöver ju dra in ett antal miljoner i sponsring eller 
produktplacering eller sänka kostnaderna. Man kan med produktplacering nå en stor marknad 
och en bred publik om man har en sådan produkt som lämpar sig för det.  
 
 
ÖVRIGT: 
Jag tycker att det måste finnas professionella människor som arbetar med det här. Det största 
problemet som finns ibland är att det finns reklamköpare som tror sig vara smarta för att man 
gör den för uppenbar, och det genomskådar tittarna. Det är klart att den ska uppmärksammas, 
det gäller bara att den uppmärksammas på rätt sätt.  



Motiv till produktplacering i svensk media 
– hur ser framtiden ut?

 
 

  - 57 -

Transkriberad intervju med Lars Nilsson, ansvarig för gemensam 
marknadsstrategi på Länsförsäkringar 12 maj kl. 15.00 
 
Vänligen presentera dig och din befattning på Länsförsäkringar. 
Jag heter Lars Nilsson och har arbetat många år inom länsförsäkringar, först som 
affärsområdeschef och marknadschef på Länsförsäkringar uppe i Umeå sedan började jag som 
affärsområdeschef i Stockholm på det största länsbolaget. Sedan fick jag ett erbjudande om att 
i ett projekt arbeta fram en gemensam marknadsstrategi. Efter det fick jag ett erbjudande om 
att börja arbeta med gemensamma strategiska frågor för länsförsäkringsbolagen. Idag är jag 
ansvarig för den gemensamma marknadsstrategin och för att hålla ihop gruppgemensam 
kommunikation. 
 
Vilka mediekanaler har ni tidigare använt er av för att marknadsföra er?  
PR. Vi skapar debatt. Vi arbetar med att ta fram debattartiklar som kan användas för att skapa 
opinion. Vi tar även fram overheadmaterial som kan användas för att bjuda in politiker, 
näringslivsföreträdare och andra kända personer i det lokala näringslivet och skapa seminarier 
som man kanske kan locka media till så att det blir skrivet om det i tidningarna. Pressreleaser 
och material till pressträffar. Marknadskommunikationen börjar med att segmentera 
marknaden beroende på vilket behov det är man vill tillfredsställa och där utgår vi ifrån 
kundundersökningar. Efter segmenteringen så kan man ta reda på hur man ska anpassa 
marknadskommunikationen för att den utvalda målgruppen ska lyssna och tycka att det är 
viktigt. Hur ska vi möta kunden? Kommunikationstratten. Vi börjar med att arbeta med 
kommunikation högst upp i den tratten. Vi börjar med breda medier och högst upp ligger då 
PR frågor, att skapa ett intresse för frågan. Man pratar bara kundbehov och inte någon 
produkt. Det gäller att få ut pressreleaser och att få tidningar att skriva redaktionell text. Vi 
gör kundundersökningar som ligger till grund för PR. Sen kommer TV och då är vi inne på 
marknadskommunikation och det är här som Henke filmen kommer in. Vi har radio, 
dagspress, specialpress, Internet, DM, TM och digital vägledning som är ett verktyg som 
innebär att man kan köpa pensionsverktyget direkt på Internet under vägledning. Sen har vi 
det personliga kundmötet. Det är den metodik vi använder oss av. Högst upp finns inget mål 
att sälja något, där är målet att skapa kännedom om vår produkt och om problemet. Längst ner 
är målet att sälja produkten. Därför måste vi anpassa budskapet till var i tratten man befinner 
sig, annars kommer kunden att bli förvirrad och undra vad vi håller på med. Högst upp väldigt 
brett men längst ner väldigt specifikt och supertydligt. Vi arbetar mycket med 
bannerannonsering på externa siter där det är otroligt positiva siffror med mycket hög 
klickfrekvens. Vi använder oss av 6-7 stycken rikstäckande t.ex. blocket.se och Aftonbladet 
men sen finns det även lokala siter som används. Sökortsannonsering använder vi oss också 
av. Man betalar t.ex. Google för att hamna högt upp på deras lista vid ett sök, t.ex. när man 
söker på bolån eller pension. Det är relativt billigt och otroligt starkt i USA. Internet och  TV 
är våra två största marknadsföringskanaler. Lokalradio kommer starkt och är en relativt billig 
kanal som passar bra in i mixen. Man får synergieffekter genom att synas på olika ställen i 
olika medier. 
 
Hur mäter ni effekten av era marknadsföringskampanjer? 
Vi gör en nollmätning ett antal veckor före kampanjen, en mätning i den sista kvartilen av 
kampanjen och till sist en några veckor efter att den är avslutad. Sen gör vi självklart 
mätningar hela tiden. Det vi har sett är att vi får en stor ökning av kännedomen under just de 
veckor som kampanjen rullar, men sen går det ner till nästan samma nivåer efter ett tag. Vi 
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har väldigt svårt att höja basnivån. Försäljningen ökar också, vi mäter både 
varumärkeseffekterna och försäljningseffekterna.  
 
Hur har ni motiverat valen av just de medierna?  
Vi har inte arbetat med alla medier, i höstkampanjen t.ex. så har vi valt bort utomhus. Det 
beror på vilken produkt som står i fokus just nu. Bolån t.ex. behöver inte förklaras och då gör 
det sig väldigt bra utomhus, vad gäller pensionsbiten är det lite mer komplicerat och då tror vi 
inte på utomhus. Vi använder oss av en mediebyrå som arbetar fram vår mediemix och de är 
otroligt duktiga på att ta fram rätt mix för produkten vi arbetar med. Man måste fråga sig: Vad 
vill vi åstadkomma, vad är målet? PR är själskrivet men TV är otroligt viktigt för därigenom 
kan vi koppla den stora samhällsfrågan till vårt varumärke. TV har en enorm genomslagskraft 
vad gäller att öka kännedomen under en väldigt kort tid. Däremot har vi märkt att det är svårt 
att höja den lägstanivå som infinner sig när kampanjerna inte är igång. 
 
Är ni särkilt medvetna om vilken målgrupp ni riktar er till då ni gör ert val av medium? 
Det är jätteviktigt framför allt när vi nu arbetar med pensionsfrågan. Det är den här typen av 
frågor under en viss period i ditt liv. Men vi siktar på en generell marknadsföring men där 
aktörerna i kommunikationen och där tonaliteten ska appellera den rätta målgruppen. Sen är 
det t.ex. så att i magasin, där man kan rikta sig, där går vi in en viss typ som vänder sig till en 
viss målgrupp, det gör vi. Där har vi jättestora diskussioner vilka magasin vi ska vara med i. 
Vi kommunicerar aldrig ut bara varumärket, förutom vid arenamarknadsföring i hockeyrinkar 
och på fotbollsarenor etc. Annars arbetar vi bara med specifika kampanjer med någon form av 
budskap med. 
 
Är kostnaden en stor del i valet av medium?  
Nej, definitivt inte. Det uppdrag som ska lösas är att hitta en optimal mediemix som löser 
problemet. Vad är det för försäljning, vad är det för produktkombination som ska lyftas under 
den här perioden? Sen kan man när man får prislappen säga att det blir för dyrt men det finns 
inga begränsningar egentligen. Vi har inte tillräckligt med kompetens egentligen för att gå in 
och detaljstyra i mixen, det är det som mediebyrån sköter ås oss. Sen gör vi det i alla fall 
ibland och vi plockar även in ”second opinions” men vi överlåter mycket på mediebyrån. Det 
måste vara en optimal satsning. Vad ska vara spetsen i budskapet? Vi vill arbeta med en 
integrerad kommunikation alltifrån PR ner till medarbetarna. Alla ska skicka samma signaler. 
Så att man får synergieffekter. Vi behöver inte använda samma uttryck i alla kanaler men det 
ska för kunden ge samma intryck. Man ska känna igen att det är Länsförsäkringar. 
 
Hur tänkte ni när ni utformade ”Henke-kampanjen”?  
Vi riktade oss främst till befintliga bostadsägare inom Länsförsäkringsgruppen. Även om det 
även där var en generell kampanj så försökte vi använda attribut och människor som tilltalade 
en viss målgrupp. Det vi var rädd för var att Henke har ett alltför starkt varumärke så att man 
bara ser honom och inte kommer ihåg att det var Länsförsäkringar som stod för reklamfilmen. 
 
Har ni någonsin funderat på att produktplacera i film/svensk film? 
Vi har pratat om det. Vi håller på att göra en ny kommunikativ plattform men vi har faktiskt 
inte kommit så långt än. Själva plattformen är klar men vi har inte kommit till finliret än. Men 
det har nämnts någon gång. Sen kan jag inte säga att vi har tagit något beslut i frågan. 
 
Varför har ni bestämt er för att inte ägna er åt sådan marknadsföring? (eventuellt) 
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Vi vill sprida helheten när vi arbetar med kommunikation. Vi arbetar ju oftast med 
varumärket och någon del som ligger i fokus. T.ex. bank och försäkring och det känns svårt 
att produktplacera. 
 
 
Vart skulle ni, om ni valde att produktplacera, tänka er att synas?  
I så fall så är det ju i TV eller kanske familjeprogram. Våra kärnvärden är trygghet, enkelhet 
och ärlighet. Så det måste kopplas samman med det. Familjeprogram känns som något som 
skulle passa eftersom vår största målgrupp är husägare och deras familjer. Människor mellan 
30 och 40 år som har eget boende. Sen tror jag inte att det spelar så stor roll i vilket media det 
är utan vi ser på vilket media som appellerar just den kärngruppen. 
 
Skulle TV-serier kunna tänkas vara ett alternativ om det var tillåtet? 
Det är ju det jag tror mest på. Det känns inte som att det är så mycket Länsförsäkringar i film. 
Vi är inte så hippa, våra värden är mer trygga och säkra. Jag tror att TV skulle vara mer 
anpassat för oss. Börjar man kommunicera ut ett budskap som inte kunden känner igen så tror 
jag att man är farligt ute. Det är möjligt att film kanske skulle passa oss, det vet jag inte. Men 
skulle det bli tillåtet i TV så skulle det vara jäkligt intressant! Jag tror att TV ligger närmare 
oss. 
 
Hör du mycket om produktplacering? 
Nej. Det jag kan säga är att den enda gången jag har hört talas om det är den gången vi satt 
och pratade om den nya kommunikativa plattformen. Mediebyrån har aldrig tagit upp det som 
ett förslag.  
 
 
 
ÖVRIGT: 
Man har tre ”ben”: Sakförsäkring, Livförsäkring och Bank. Hela marknadsstrategin går ut på 
att vi ska göra våra sakkunder intresserade av hela vårt utbud av produkter som vi har inom 
bankverksamheten och livförsäkringar. Vi har en reklambyrå, en mediabyrå och en PR byrå. 
Kunden kan lösa hela sin privatekonomi genom Länsförsäkringar och det är vi ensamma om 
idag på marknaden. Man är nöjd med att hålla sig på en svensk marknad. Vi är välkända och 
har funnits i 160 år. Bara ca 30 procent av våra kunder vet att vi har bank trots att vi har hållit 
på i 10 år. När det gäller liv ligger vi lite högre, ca 40 procent vet om att vi har 
livförsäkringar. Den stora kommunikativa utmaningen är att se till att våra 1.8 miljoner 
sakförsäkringskunder som bara har sakförsäkringar, att visa dem att vi även har bank och 
livprodukter. Det är lönsamt att attrahera redan befintliga kunder till andra delar i bolaget och 
de kunder som har fler kärnaffärer är också mer nöjda. Det är en win-win situation. Det är en 
långsiktig kommunikation och en långsiktig process för trots att vi arbetar med att få ut 
budskapet om att vi har alla de här tjänsterna så ligger vi på ungefär samma procentsatser. Det 
tar tid att ändra på. Vi har gått från ett produktorienterat perspektiv till ett kundorienterat 
perspektiv. Det är ledordet för många idag. För oss är det extremt viktigt eftersom vi har tre 
kärnaffärer som vi vill få ihop till en helhet. Vi vill följa med kunden från vaggan till graven 
och ha produkter som är anpassade till olika skeenden och händelser i livet. Händelser som är 
viktiga för kunden, inte för oss. Tex när man får barn, när man köper bil, när man köper sitt 
första boende eller villa. Vi ska hjälpa kunden, inte sälja produkter. Strategin är flerårig. Sen 
bryter vi ner det i årsplaner etc. Inom årsplanen gör vi också halvårsvisa planer. 2 gånger per 
år har vi en produkt som vi lägger fokus på, vi har en höst- och en vårkampanj. Då är det 
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viktigt att hela företaget involveras, alla länsbolagen inom privatförsäkringar. I höst sätter vi 
fokus på pensionsfrågor, våra kunders pensionsbehov. Vi har utvecklat en ny typ av produkt, 
en ny pensionsförsäkring. Det kommer att genomsyra alla delar, alla tre ”benen” är 
involverade. Alla ska sluta upp och hjälpa till, inte på samma sätt utan på sitt sätt.  
 


