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Sammanfattning 

Författare Therese Karlsson och Jacob Walfridsson. 

Handledare Per Frankelius. 

Nyckelord Marknadsföring, Marknadskommunikation, Produktplacering, Di-

gital produktplacering, Innovation. 

 

Titel Digital produktplacering i strålkastarljuset – En jämförande studie 

med fokus på fenomenets egenskaper, följdeffekter och framtidstron 

på detsamma. 

Bakgrund Marknadsföring är ett ständigt föränderligt område, och den tek-

niska utvecklingen har medfört både problem och lösningar. Digital 

produktplacering, vilket möjliggör infogning av produkter och va-

rumärken i efterbearbetningen av en film- eller tv-inspelning, kan 

ses som en lösning på den traditionella produktplaceringens brister. 

Syfte Syftet med studien är att presentera en konceptuell jämförelse mel-

lan traditionell och digital produktplacering med fokus på att, inom 

ramen för det senare, beskriva, analysera och skapa en förståelse 

för fenomenet. Studien innefattar att en definition av digital pro-

duktplacering skapas, samtidigt som dess bransch exemplifieras 

och framtidstron utreds. 

Genomförande Efter genomförd förstudie användes dokumentstudier, och inter-

vjuer med fem aktörer inom produktplaceringsbranschen samt en 

medieforskare, för att studera fenomenet utifrån vårt valda syfte. 

Slutsats Vår definition av digital produktplacering, ur marknadsföringssyn-

punkt, lyder: Digital infogning av produkter, eller varumärken, i 

tidigare inspelat medieinnehåll i syfte att påverka den avsedda 

målgruppen. Fenomenet anser vi komplettera traditionell produkt-

placering som marknadsföringsmetod och kommer därför troligen 

inte att ersätta densamma, utan istället verka i symbios. Däremot 

tycks framtiden se positiv ut för de båda fenomenens användande. 
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Summary 

Authors Therese Karlsson and Jacob Walfridsson. 

Advisor Per Frankelius. 

Key words Marketing, Marketing communication, Product placement, Digital 

product placement, Innovation. 

 

Title Digital product placement in the spotlight – A comparative study 

focusing on the phenomenon’s characteristics and implications, as 

well as the beliefs regarding its future. 

Background Marketing is a constantly changing field, and technological devel-

opments have brought both problems and solutions. Digital product 

placement, which enables the insertion of products and brands dur-

ing the post-production of a television program or film, can be con-

sidered a solution to the flaws of traditional product placement. 

Aim/Purpose The aim of this study is to present a conceptual comparison be-

tween traditional and digital product placement, focusing on de-

scribing, analyzing, and creating an understanding for the latter. 

The study involves creating a definition of the phenomenon, as 

well as exemplifying its industry, and investigating the beliefs re-

garding its future. 

Completition Following a pre-study, document studies and interviews with five 

industry players within the product placement industry, and one 

media researcher, was used to study the phenomenon. 

Conclusions Our definition of digital product placement, from a marketing point 

of view, is: Digital insertion of products, or brands, into previously 

recorded media content aiming to influence the intended target 

group. We believe that the phenomenon complements traditional 

product placement, which is why it will probably not replace the 

same, but rather operate in a symbiotic relationship. Nevertheless, 

the future seems to be positive regarding the use of both phenome-

nons. 
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1  Inledning 

‘– Where should I go to not see one bit of advertising?  

– To sleep’ 

Morgan Spurlock och Ralph Nader (i Spurlock 2011) 

 

 

1.1  Marknadsföringen utvecklas 

Möjligheten för marknadsföraren att integrera reklam i varje del av konsumentens var-

dag har ökat markant. Från det att affischer och skyltar användes under antiken (Fran-

kelius 1997) har dagens företag kommit flera steg längre, och gör reklam i allt från tid-

ningar till direktsända fotbollsmatcher. Marknadsföringsområdet blir också alltmer be-

tydelsefullt i den konkurrensutsatta värld människan numera lever i, där utbudet, 

tvärtemot situationen för några decennier sedan, ofta är större än efterfrågan på produk-

ter och tjänster (Parment 2008b). I en tid då bland annat ökade kundkrav, ökad pris-

transparens och globalisering föreligger, blir det därför både viktigare och mer komplext 

för företag att marknadsföra sig till konsumenter, vilket har drivit på utvecklingen av 

nya marknadsföringsmetoder. 

Marknadsföring som vi känner till det idag
1
 har präglats av en utveckling inte bara 

inom kommunikationskonsten, utan även med vilken teknik som budskapet når motta-

garen. Starten kan härröras från skriftkonstens utveckling 4 000 år före Kristus. Därefter 

har framstegen inom marknadsföringsområdet kommit att kantas av bland annat tryck-

ningen av den första tidningen år 1485, den första biografreklamen 1925 och reklam-

tv:s intåg i Sverige år 1987 (Frankelius 1997). Tack vare den tekniska utvecklingen är 

företag inte längre beroende av endast det skrivna ordet, samtidigt som den fortsätter att 

bana väg för nya förfinade tekniker inom olika marknadsföringsområden. Ett exempel 

på en marknadsföringsmetod som har tagit del av denna utveckling är produktplacering, 

där digital produktplacering under de senaste åren har börjat användas. Digital produkt-

placering har skapat möjligheten att i efterhand placera in produkter och varumärken i 

                                                 
1
 ”Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.” (American 

Marketing Association, 2012). 
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inspelat videomaterial, och har på så vis framträtt som en potentiell framväxt inom pro-

duktplaceringsområdet
2
. 

 

 

1.2  Antalet produktplaceringar växer i rask takt 

Produktplacering som företeelse inom media kom att bli känt hos den breda massan 

först efter det att filmen E.T.: The Extra-Terrestrial inkorporerade Reese’s Pieces i 

handlingen. De små färgglada godisbitarna var grunden till den vänskap som uppstod 

mellan pojken, Elliot, och den utomjordiska varelsen, E.T. (Spielberg 1982). Dock 

fanns enligt Newell, Salmon och Chang (2006) produktplacering i en tidig form redan 

år 1896, och var då ett samarbete mellan bröderna Lumière
3
 samt Lever Brothers

4
 och 

agenten François-Henri Lavanchy-Clarke. Samma år släpptes filmen Washing Day in 

Switzerland, där åskådaren tydligt kunde se två behållare av Lever Brothers tvål i bild 

(Newell, Salmon & Chang 2006). Från och med 1930-talet användes tidvis så kallade 

tie-ups och tie-ins, vilka innebär att producenten får tillgång till kostnadsfri rekvisita 

mot att annonsören både får exponera sin produkt i filmen, och använda filmen i sin 

egen marknadsföring (Newell, Salmon & Chang 2006). Det dröjde dock fram till början 

av 1980-talet innan product placement började användas som begrepp inom branschen
5
 

och den akademiska världen (Harmetz 1983 se Newell, Salmon & Chang 2006). 

Under 2000-talet har produktplacering växt explosionsartat inom framför allt film 

och television. I en undersökning gjord av PQ Media
6
 år 2005 framkom att utgifterna 

för produktplacering i media mellan åren 1999 och 2004 ökade från $1 627 miljoner till 

$3 458 miljoner. Den största delen av denna ökning stod produktplacering i tv för (PQ 

Media 2005). I finanskrisens spår minskade år 2009 för första gången
7
 utgifterna för 

produktplacering globalt, då marknadsföringsbudgeter för flertalet företag minskade 

                                                 
2
 Se vidare diskussion om olika beskrivningar av digital produktplacering i avsnitt 4.3. 

3
 Bröderna Lumière var pionjärer inom film. De patenterade år 1895 sin kombinerade filmkamera och 

projektor och visade därefter sina filmer i Paris på världens första biograf. (Nationalencyklopedin, Au-

guste Lumière, 2012) 
4
 Idag känt som Unilever efter en sammanslagning med Margarine Union år 1930 (Nationalencyklopedin, 

Lever Brothers, 2012)  
5
 Med branschen avser vi här vad som senare kom att kallas produktplaceringsbranschen. Se avsnitt 4.2.4 

för utförligare beskrivning. 
6
 PQ Media grundades år 2003 och är ett undersökningsföretag med målet att ”help drive our clients' 

growth objectives through actionable custom consulting services and research reports.” (PQ Media 

2012). De levererar rapporter till media, finansinstitut, agenturer med flera över hela världen. 
7
 För första gången sedan PQ Media började med att följa branschen år 1975 (PQ Media 2010). 
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(PQ Media 2010). Dock påverkades enligt PQ Media (2010) produktplaceringsindustrin 

i mindre utsträckning än övrig marknadsföring. 

Dokumentärfilmen The Greatest Movie Ever Sold
8
, av den amerikanska regissö-

ren Morgan Spurlock
9
, lanserades under 2011 och lät på så vis debatten om produktpla-

ceringens existens och inverkan blossa upp på nytt i såväl USA som Sverige. Metado-

kumentären
10

 handlar om hur Spurlock försöker få företag ”att produktplacera sina 

varumärken i en film som handlar om hur företagen produktplacerar sina varumärken 

på film” (Wennö 2011). Samtidigt finansierades filmen helt och hållet med ekonomiska 

medel från dessa produktplaceringar (Spurlock 2011). Spurlock är inte heller ensam om 

att använda sig av produktplacering för att finansiera stora delar av filmprojekt. Den 

kommande James Bond-filmen Skyfall, som beräknas ha världspremiär i oktober 2012, 

uppskattas kosta ungefär 200 miljoner dollar (Internet Movie Database, Skyfall, 2012), 

varav en tredjedel av budgeten kommer från produktplaceringar (Efendić 2011). I Sve-

rige uppskattas produktplaceringsbranschen omsätta cirka en halv till en miljard kronor 

per år, och den växer sig allt större (Carnello i Efendić 2011).  

I PQ Medias prognos för 2010-2014 förutspåddes en stark tillväxt av produktpla-

cering inom de ledande marknaderna i Europa. Ett skäl till detta anser PQ Media vara de 

förändringar kring produktplacering som Europeiska Unionen har drivit igenom. (PQ 

Media i Castillo 2010).  

 

 

1.3  Reglering av produktplacering inom EU och Sverige 

Den 1 augusti 2010 trädde en ny radio- och tv-lag (SFS 2010:696) i kraft i Sverige, som 

för första gången inkluderade produktplacering som begrepp (Berggren 2010). Den nya 

lagen bygger på Europeiska Unionens så kallade AV-direktiv, 2007/65/EG (Berggren 

2010), som tillåter produktplacering så länge som tydlig identifikation av en sådan 

sändning kan göras (Europeiska Unionen 2008). Den svenska radio- och tv-lagen (SFS 

2010:696) innebär att produktplacering som huvudregel är förbjudet, men att leverantö-

rer under särskilda villkor får sända tv-serier, filmer, sportprogram och program med 

                                                 
8
 Vars fulla titel är POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold (Spurlock 2011). 

9
 Spurlock blev internationellt känd då han i sin egen regidebut, dokumentärfilmen Super Size Me, uteslu-

tande åt mat från McDonald’s under en månads tid. 
10

 Metadokumentär avser här en dokumentär som handlar om skapandet av en dokumentär. 
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lättare underhållning innehållandes produktplaceringar, så länge som de exempelvis inte 

är riktade till barn (Berggren 2010).  

Lagstiftaren har enligt Berggren (2010) motiverat undantagen med att produktpla-

cering är en ny behövlig finansieringsskälla för programföretagen, då den tekniska ut-

vecklingen i allt större utsträckning har gjort att tittare kan undfly reklaminslag. Pro-

gram som inte är reklam får dock inte ”otillbörligt gynna kommersiella intressen”, vil-

ket innebär att de ”inte får uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller 

innehålla andra säljfrämjande inslag, eller framhäva en vara eller en tjänst på ett otill-

börligt sätt” (Radio- och tv-lagen, SFS 2010:696, 5 kap. 5 §). En ytterligare restriktion, 

som följer AV-direktivets innehåll, är att information om att produktplacering före-

kommer i ett program måste visas innan och efter programmet, samt efter reklampauser 

(Radio- och tv-lagen SFS 2010:696). Tv-kanaler såsom TV3 och Kanal 5, vars sänd-

ningar sker från Storbritannien, omfattas dock inte av svensk lagstiftning, utan opererar 

under den brittiska myndigheten Ofcom
11

 (Stiftelsen Institutet för mediestudier 2012). 

 

 

1.4  Problemdiskussion  

Förändrad lagstiftning inom EU och dess medlemsländer tycks endast vara en orsak till 

den ökade användningen av produktplacering som marknadsföringsmetod. Konsumen-

ter anses idag vara alltmer trötta på, och skeptiska mot, reklam i traditionell mening 

(Donaton 2004). Den tekniska utvecklingen, i form av exempelvis fjärrkontroller och 

tekniska apparater med inspelningsfunktion
12

, har än mer bidragit till att de traditionella 

reklamblocken i tv fått det allt svårare att åstadkomma genomslagskraft (Bala-

subramanian, Karrh & Patwardhan 2006; Donaton 2004; Lubell 2006). Undersökningar 

har till exempel visat att mellan 50 och 70 procent av amerikanska DVR-användare 

nyttjar apparaterna till att hoppa över just reklampauserna (Garfield 2007). Scott Robert 

Olson uttrycker apparaternas roll något mer dramatiskt i Galician (2004): ”TiVo and 

Replay may finish the job started by the remote control and kill television advertising 

altogether” (s. 256). Produktplacering har därmed uppkommit som en lösning för an-

                                                 
11

 Ofcom är en förkortning för Office of communication, som motsvarar den svenska Granskningsnämn-

den (Stiftelsen Institutet för mediestudier 2012).  
12

 Exempel på inspelningsapparater är PVR (Personal Video Recorder) och DVR (Digital Video Recor-

der), som tillåter användaren att pausa i, spela in och hoppa över valda delar av tv-material. 
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nonsörer att nå ut till mottagaren. Genom att införliva produkter och/eller tjänster i pro-

duktioner får mottagaren det svårare att undkomma de budskap som annonsörerna vill 

sända ut (Ong 2004).  

Produktplaceringars effekter är vida omdiskuterade och undersökta, och tidigare 

forskning har påvisat att korrekt utförda placeringar kan ge goda resultat beträffande 

exempelvis publikens brand recall
13

 (Lehu & Bressoud 2008), och även annonsörernas 

börsvärde (Wiles & Danielova 2009) samt försäljning (Reed & Dutka 1989). Trots att 

fysisk, traditionell, produktplacering ökar i användande och ofta hyllas som en mark-

nadsföringsmetod med lysande utsikter, återfinns ett antal svårigheter och problem.  

För det första menar Gould, Gupta och Grabner-Kräuter (2000) att det finns en 

bristande flexibilitet med produktplacering jämfört med andra former av marknadsfö-

ring, vilket kan skapa problem för inblandade aktörer. Till exempel distribueras idag 

många amerikanska filmer globalt, men då produktplaceringen inte kan anpassas efter 

kulturella skillnader blir resultatet istället standardisering av dessa, eller att placeringen 

ej genomförs (Gould, Gupta & Grabner-Kräuter 2000). Det brittiska företaget MirriAd
14

 

sällar sig till Gould, Gupta och Grabner-Kräuter (2000) samt Masters och McGinn 

(2011), när de betonar den inbyggda inflexibiliteten i traditionell produktplacering: 

“The difficulty is that until recently paid-for product placement had to be undertaken at 

the time of production, making it highly inflexible and costly” (Popkiewicz 2012).  

För det andra leder produktplaceringar även till att exponeringen av varumärket 

och produkten förlängs till stundom åratal genom repriseringar och nyutgåvor av popu-

lära tv-serier och filmer. Detta kan skapa problem i de fall en produkt till exempel har 

bytt namn eller slutat tillverkats (Masters & McGinn 2011), eftersom en placering då 

riskerar att tappa sin relevans genom att inte längre vara representativ för varumärket 

och företaget bakom det.  

En tredje nackdel med traditionell produktplacering är de långa ledtider som 

skapas av tidsgapet mellan produktion och sändning, eller visning, för mottagarna 

(Kalina & Quinn 2011) [se tidsgap nr 1 i Figur 1], vilka medför problem i de fall annon-

sörer har svårigheter att planera placeringar (Balasubramanian, Karrh & Patwardhan 

                                                 
13

 Brand recall kan likställas med varumärkesåterkoppling, alltså att en tittare efter visningen av en film 

eller tv-program kommer ihåg det, eller de varumärken, som placerats i densamma. 
14

 MirriAd tillhandahåller digitala lösningar för produktplaceringar. Vi återkommer till MirriAd i före-

tagsbeskrivningen i kapitel 6. 
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2006). Michael Branagh, VD på den australiensiska media- och underhållningskoncer-

nen Nine Entertainment Co, uttrycker det i Kalina och Quinns (2011) artikel på följande 

sätt: ”'Traditional product placement requires long lead times because it happens 

during production and that can be many months before the program goes to air'”. Detta 

tidsgap förlängs i och med det faktum att många filmer och tv-serier idag kräver en pla-

neringsperiod innan produktionen av densamma startar (Ong 2004) [se tidsgap nr 2 i 

Figur 1]. Tid är pengar lyder som bekant ett klassiskt ordspråk, och de företag som pro-

duktplacerar betalar inte endast för den planeringstid som de är tvungna att lägga ner på 

processen, utan även för den tid eller den kostnad som uppstår av att deras produkt står 

till förfogande under produktionsprocessen. Ett exempel på detta är när ett företag lånar 

ut en bil som ska figurera i en film. Den tid som går från och med att bilen lånas ut till 

dess att företaget får den tillbaka kostar troligtvis pengar, särskilt om utvecklandet av 

densamma har varit tvunget att påskyndas för att färdigställa den till produktionsdatum. 

 

 

Figur 1. Tidsgap från planering till sändning 

 

En potentiell lösning på problemen med produktplacering i dess traditionella form upp-

stod under början av 2000-talet
15

 och kallas ofta av vetenskapliga författare och perso-

ner inom branschen för Virtual Product Placement (McDonnell & Drennan 2010), men 

benämns även Digital Product Placement (Galician 2004; Almond 2007), Digital Pla-

cement (Lubell 2006), Digital Branded Integration (Friedman & Kerwin 2005) och Di-

gital Insertion (Kalina & Quinn 2011). Digital produktplacering, som vi har valt att 

benämna det på svenska, innebär att produkter placeras in i produktionen digitalt under 

efterbehandlingen (McDonnell & Drennan 2010). Poniewozik (2001) förklarade det 

som följer: ”seamlessly insert 3-D objects into video footage – a Pepsi on a desktop, a 

Lexus at a curbside, a box of Tide on a countertop – where there was nothing before”. 

Genom denna teknik skapas på så vis ett sätt att anpassa produktplaceringar efter region, 

samtidigt som produktplaceringar i repriseringar kan uppdateras och bytas ut 

                                                 
15

 Tekniken som sådan har funnits sedan slutet på 1990-talet men har då använts i framför allt sportsam-

manhang (Gorman 2006). 



 Inledning  

7 

 

(Popkiewicz 2012). De största fördelarna med digital produktplacering anses dock vara 

att aktörerna vinner både tid och pengar på att de kan minska tiden från planering till 

sändning, och då istället kunna fatta beslut kring produktplacering när filmen eller tv-

serien redan är inspelad (Feschuck 2006). Annonsörer kommer då till viss del ifrån det 

faktum att de tvingas ta beslut om produktplacering utefter en osäker prognos om hur 

framgångsrik en film eller tv-serie kommer att bli (Ong 2004). Samtidigt behöver inte 

produkten stå till förfogande under någon längre period, varför den inte heller måste 

vara färdigproducerad förrän kort innan sändningen av tv-programmet eller filmen.  

Digital produktplacering används allt flitigare, och då särskilt i USA. Där har ex-

empelvis mediebyrån Starcom USA frångått traditionell produktplacering till förmån för 

dess digitala variant (Lubell 2006), och samtliga 96 avsnitt av tv-serien My Name is 

Earl har i efterhand använts som objekt för digitala produktplaceringar (Stransky 2011). 

Den ökade användningen av både digital och traditionell produktplacering, samt dess 

ökade betydelse inom marknadsföringsområdet, har fått oss intresserade av ämnet.  

 

 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att presentera en konceptuell jämförelse mellan traditionell och 

digital produktplacering med fokus på att, inom ramen för det senare, beskriva, analy-

sera och skapa en förståelse för fenomenet. Studien innefattar att en definition av digital 

produktplacering skapas, samtidigt som dess bransch exemplifieras och framtidstron 

utreds. 

 

För att uppnå studiens syfte ämnar vi besvara följande frågeställningar: 

 

 Vad skiljer och förenar digital och traditionell produktplacering, samt vilka  

följdeffekter skapar skillnaderna för annonsörer, agenter, produktionsbolag och 

tv-bolag? 

 I vilka situationer är digital produktplacering, för marknadsförare, att föredra 

framför traditionell produktplacering, och vice versa?  

 Hur ser framtidstron ut för digital produktplacering, och kan den komma att  

ersätta traditionell produktplacering?  
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1.6  Tidigare studier och forskning  

Traditionell produktplacering är ett vida utforskat ämne där ett stort antal studier gjorts 

för att framför allt undersöka hur effektiv produktplacering i olika medier är, eller hur 

traditionell produktplacering kopplas samman med varumärken och kommunikation. 

Kontexten har alltså skiljt sig åt, och studierna har genomförts med ett urval bestående 

av allt från amerikaner och fransmän till individer ur generation Y
16

. 

Digital produktplacering är i sin tur ett inte lika utforskat område, troligtvis till 

stor del på grund av att fenomenet fortfarande är relativt nytt (McDonnell & Drennan 

2010). Samtidigt har avsaknaden av en gemensam benämning på digital produktplace-

ring inom forskning och media gjort information om fenomenet svårare att finna. De 

flesta tidigare studier, som kommit oss till känna, angående digitala produktplaceringar 

har inriktat sig mot fenomenets användning i datorspelens värld, där vi ser benämningen 

virtuell produktplacering som mer passande. Det har även publicerats vetenskapliga 

artiklar om rättsliga implikationer för skådespelare (Almond 2007), vilka effekter digital 

produktplacering av fiktiva varumärken har på konsumenter (Drennan & McDonnell 

2005) och vilka etiska effekter fenomenet kan föra med sig (Wenner 2004). Att fylla ett 

gap angående den digitala produktplaceringens utveckling, användningsområde och 

framtidstro ser vi därför som något mycket relevant. 

 

 

1.7  Studiens bidrag och avgränsning 

Vår förhoppning är att studien ska ge ett akademiskt bidrag till fälten för marknadsfö-

ring och marknadskommunikation då den bidrar med kunskap om, och således en för-

ståelse för, digital produktplacering, vilken har erhållits genom studerandet av fenome-

net i realtid
17

. Samtidigt sätter studien traditionell produktplacering i en ny kontext, där 

dess existens ställs emot vad som skulle kunna bli dess främste utmanare.  

Med hjälp av olika perspektiv, från fem aktörer inom produktplaceringsbranschen 

och en medieforskare, klargörs vad som skiljer och förenar digital och traditionell pro-

duktplacering, samt vilka implikationer dessa skillnader får. Vår önskan är att, utöver 

                                                 
16

 Människor födda 1980 eller senare (Parment 2008a), kallade Generation Y, använder sig i stor ut-

sträckning av den digitala teknologin och anses vara mer individuella och självständiga jämfört med tidi-

gare generationer (Hultén, Broweus & Van Dijk 2011).  
17

 Med realtid avser vi här att vi har studerat fenomenet parallellt med dess utveckling i Skandinavien. 
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det akademiska bidraget, kunna ge ett bidrag även till intresserade företag inom pro-

duktplaceringsbranschen och dess nätverk. Den förmedlade kunskapen tror vi kan vara 

intressant för annonsörer, då de kan utröna huruvida digital produktplacering är ett 

bättre, eller sämre, alternativ givet företagets marknadsföringsstrategi och önskemål. 

Dessutom tror vi att företag såsom tv-bolag, vilka idag inte erbjuder möjligheten att 

digitalt produktplacera, får upp ögonen för den nya metoden.  

Som vi nämnde tidigare sker studiens huvudsakliga avgränsning inom vilket om-

råde vi valt att studera fenomenen. Vi har hittills nämnt att både digital och traditionell 

produktplacering förekommer i både film- och televisionsbranschen, men för att av-

gränsa det studerade området har vi valt att fokusera på den sistnämnda.  

Med traditionell produktplacering avses i denna studie endast sådan produktplace-

ringen som mottagaren kan urskilja. Detta utesluter sådan produktplacering där företa-

get sponsrar med sina produkter till produktionen av en film eller ett tv-program, exem-

pelvis att gratisprodukter skänks till produktionen för att minska produktionskostnader-

na (Lehu 2007). Med digital produktplacering avses ej den digitala teknik som kan redi-

gera in reklam i direktsändningar. Istället avses sådan digital produktplacering som görs 

i postproduktionen. 

 

 

1.8  Disposition 

Med utgångspunkt i kapitel 1, där vår problematisering, frågeställning samt syfte har 

presenterats, presenteras studiens fortsatta disposition i Tabell 1. En kort beskrivning av 

vad de olika kapitlen behandlar görs för att på så vis ge läsaren en snabb överblick över 

studiens upplägg. 

 

Tabell 1. Studiens disposition 

Kapitel 2. Vetenskapligt förhållningssätt och studiens ansats 

Studiens syfte styr diskussionerna i detta kapitel. Centrala begrepp såsom kunskaps- och verk-

lighetssyn, undersökningsstrategi, design och metod används för att ge läsaren en förståelse för 

studiens fortsatta val samt beskrivning av studiens metod. 
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Kapitel 3. Metod 

I detta kapitel presenteras det praktiska tillvägagångssättet vid insamlandet av empiri, således 

studiens metod. Som ett första steg genomfördes en förstudie som låg till grund för studiens 

fortsatta utformning. De huvudsakliga empiriska källorna, intervjuer och dokumentstudier, 

presenteras här i detalj med bland annat en lista över de intervjuade respondenterna. 

 

 

Kapitel 4. Teori- och litteraturöversikt 

I kapitel 4 beskrivs den existerande kunskapsmassan inom området, vilket både innefattar teori 

och tidigare studier. Då studien är induktiv i sitt slag används teorin som en jämförelse med 

den funna empirin, och har således inte legat till grund för den empiriska insamlingen. 

 

 

Kapitel 5. Produktplaceringens uppmärksamhet i media 

Då digital produktplacering till stor del har uppmärksammats i media, exempelvis tidningsar-

tiklar, speglar detta kapitel digital produktplacering utifrån medias perspektiv. 

 

 

Kapitel 6. MirriAd och tekniken bakom 

I detta kapitel presenteras företaget MirriAd, vilka är leverantörer av digital produktplacering, 

samt även det tekniska upplägget kring fenomenet och dess användning. 

 

 

Kapitel 7. Branschaktörernas perspektiv på fenomenen 

I kapitel 7 redovisas respondenternas synpunkter vilka är strukturerade utifrån kategorierna: 

Definitioner, Likheter, Skillnader samt Användning och framtidstro. 

 

 

Kapitel 8. Analys 

I detta kapitel sammanförs diskussionerna i media, det som framkommit i de genomförda in-

tervjuerna och den teori som förklarats i kapitel 4, för att på ett tydligt sätt analysera dessa 

aspekter av digital och traditionell produktplacering. 

 

 

Kapitel 9. Slutsats, generaliserbarhet och förslag till vidare studier 

Studiens viktigaste aspekter sammanställs här för att på ett kort sätt tydliggöra studiens huvud-

sakliga resultat och bidrag. Till sist redogörs för studiens generaliserbarhet och användbarhet, 

tillsammans med förslag på vidare forskning. 
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2  Vetenskapligt förhållningssätt och  

studiens ansats 

I följande kapitel redogörs först för studiens vetenskapliga förhållningssätt, det vill 

säga vår kunskaps- och verklighetssyn samt förförståelse. Att visa på grundläggande 

vetenskapliga antaganden om exempelvis verkligheten anser vi vara viktigt då dessa 

grunder påverkar studiens senare metodologiska upplägg, vilket beskrivs vidare i kapi-

tel 3. Därefter följer en beskrivning av studiens ansats, där en diskussion kommer att 

föras kring val av tillvägagångssätt, med utgångspunkt i vetenskapliga betraktelsesätt. 

Till detta hör undersökningsstrategi, undersökningsdesign och undersökningsmetod. 

 

 

2.1  Vetenskapligt förhållningssätt  

2.1.1 Kunskaps- och verklighetssyn 

En undersökares kunskapssyn, även kallat epistemologi, handlar om hur kunskap för-

värvas och används (Björklund & Paulsson 2003). Enligt Bryman och Bell (2011) görs 

en uppdelningen mellan två ytterligheter inom epistemologi; positivismens respektive 

hermeneutikens synsätt. Denna studie har en tydlig hermeneutisk karaktär då syftet är 

att skapa en djupare förståelse (Gustavsson 2004) för det undersökta fenomenet digital 

produktplacering. Att genomföra en objektiv
18

 studie i enlighet med det positivistiska 

synsättet, vilket enligt Comte (1991/1844) grundas på tillgängliga vetenskaper samt 

innefattar en systematisering av desamma, ser vi som svårt i denna studie. Detta beror 

på att de empiriska källor som har använts kan förmodas ha egna intressen inom det 

undersökta området, och därför inte kan ses som objektiva. En egenskap hos den her-

meneutiska processen är att den tillåter en mer subjektiv inställning till det undersökta 

(Bryman & Bell 2011), och processen består enligt Ödman (2004) av fyra huvudsakliga 

delar; tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Då digital produktplacering som 

område dessutom är relativt outforskat vore ett försök till användande av positivismens 

principer troligtvis inte ett genomförbart angreppssätt. 

                                                 
18

 Jmfr. Comtes (1991/1844) opartisk bevisning. 
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Ontologi handlar om den syn på verkligheten som undersökaren har (Björklund & 

Paulsson 2003), och delas in i två huvudkategorier: objektivism och konstruktionism 

(Bryman & Bell 2011). Denna studie intar en främst konstruktionistisk position, då pro-

duktplaceringsbranschen är i snabb och ständig förändring (Bryman & Bell 2011), och 

är en verklighet som hela tiden skapas och utvecklas som ett samspel både människor 

och organisationer emellan (Nationalencyklopedin, Konstruktionism, 2012). Det är ge-

nom denna ständiga förändring och tekniska utveckling som digital produktplacering 

har uppstått. Utvecklingar såsom den digitala anser vi också vara ett bevis på att pro-

duktplaceringsbranschen är en kreativ sådan, där de inblandade aktörerna inte arbetar 

enligt de mer fasta objektivistiska ramarna (Bryman & Bell 2011), utan istället med 

hjälp av de inblandades uppfinningsrikedom ständigt försöker att driva utvecklingen 

framåt.  

 

2.1.2  Vår förförståelse 

Enligt Ödman (2004) bygger förförståelse på “… tidigare lärdomar och erfarenheter, 

och den inbegriper också tidigare upplevelser och känslor” (s. 75). Förförståelsen utgör 

därmed grunden som forskaren står på, och kan ses både som ett hinder och en tillgång 

för forskningen då den präglar forskarens sätt att tolka och förstå företeelser (Ödman 

2004). Att försöka bortse från vår förförståelse vore därför felaktigt, eftersom den är 

riktningen för studien. Grunden för denna studie ligger följaktligen i det faktum att vi 

båda studerar på Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet, vilket medför att 

vi har givits en liknande grundläggande referensram och därför har ett likartat akade-

miskt tankesätt. För marknadsföring har vi båda ett genuint intresse, såväl privat som 

akademiskt, och har därför studerat såväl grundläggande kurser som fördjupningskurser 

inom ämnet. Även om förförståelsen utgjorde grunden för studien, kom denna att om-

prövas under arbetets gång i takt med inhämtning av, för oss, ny kunskap.  

 

 

2.2  Övergripande ansats 

Studiens övergripande ansats förtydligar det sätt som studiens delar knyts samman för 

att uppnå syftet. För läsaren är det viktigt att förstå hur vi har tänkt vid upplägg och ut-

formande av denna studie. Med hjälp av en liknelse, en bergsklättrares väg till toppen 
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[se Figur 2], tydliggör vi hur tankeprocessen och studiens delar har lett oss fram till ana-

lysen, där empirin insamlad via dokumentstudier och intervjuer har kopplats samman 

med den existerande kunskapsmassan. Molnet i Figur 2 visar att vi inte har låtit teori- 

och litteraturfältet styra studien förrän i analysen.  

 

Figur 2. Metafor för studiens ansats. 

 

Utifrån syftet med studien, som bland annat är att söka förståelse för fenomenet digital 

produktplacering i förhållande till traditionell produktplacering, ansågs den kvalitativa 

ansatsen vara passande [se avsnitt 2.2.1]. Eftersom vi under den första fasen av arbetet 

med studien insåg att det fanns ett gap i den existerande akademiska kunskapen kring 

digital produktplacering kunde studien inte byggas på vad tidigare forskning eller teori 

hade kommit fram till. På så vis fick vår, i huvudsak, induktiva ansats [se avsnitt 2.2.2] 

styra studiens utformning. Data samlades in till den jämförande tvärsnittsstudien [se 

avsnitt 2.2.3] med hjälp av triangulering, i form av intervjuer och dokumentstudier som 

primär- respektive sekundärdata [se avsnitt 2.2.4]. Härefter följer en mer ingående be-

skrivning av ansatsens delar. 

 

2.2.1 En kvalitativ strategi 

De två huvudstrategier som oftast särskiljs är huruvida studier har ett kvantitativt eller 

kvalitativt tillvägagångssätt (Bryman & Bell 2011). Då denna studies syfte var att skapa 

en mer ingående förståelse för digital produktplacering, möjliggjordes detta med hjälp 
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av en kvalitativ studie (Björklund & Paulsson 2003). I studien besvarades frågor såsom 

hur, varför och när (Myers 2008), istället för att undersöka ämnet i termer av exempel-

vis frekvens eller mängd, vilket enligt Denzin och Lincoln (2000) hade varit fallet vid 

en kvantitativ studie. Fördelen med att genomföra en kvalitativ studie var således att vi, 

med hjälp av intervjuer19, kunde ta oss in i studieobjektets värld (Olsson & Sörensen 

2011) och därigenom generera djupare insikter. Samtidigt kännetecknas, enligt Creswell 

(2009), den kvalitativa studien av att flera datakällor används, i vårt fall intervjuer och 

dokumentstudier, samt att processen ändras under arbetets gång.  

Dock föreligger ett antal nackdelar med en kvalitativ studie. Subjektivitet, bris-

tande transparens, samt att generalisering av resultatet och möjligheten att replikera såd-

ana studier försvåras, är några av de punkter som har kommit att kritiseras (Bryman & 

Bell 2011). Full objektivitet är för denna studie mycket svårt att uppnå, eftersom vi 

grundar våra resultat på egna val gällande vad som är viktigt eller inte (Bryman & Bell 

2011). Samtidigt menar Björklund och Paulsson (2003) att objektivitet för hermeneu-

tiska studier snarare innebär moral, etik och ärlighet, vilka behandlas i avsnitt 3.5. För 

att öka studiens objektivitet har vi dock försökt att motivera de val som har gjorts i så 

stor utsträckning som möjligt, för att därigenom låta läsaren ta ställning. Svårigheten att 

replikera vår kvalitativa studie är något som vi har varit medvetna om då omständighet-

er i miljön (Bloor 1997), såsom den tekniska kunskapen hos respondenterna, förändras 

utifrån den dagliga strida strömmen av information. För att öka generaliserbarheten av 

studien har vi, precis som Bryman och Bell (2011) föreslår, sökt att ställa studiens em-

piriska material mot existerande teori och kunskap. 

 

2.2.2  Ansats av induktiv karaktär 

Den kvalitativa studien kopplas vanligtvis samman med en induktiv ansats, eftersom 

den induktiva ansatsen utgår ifrån insamlad data för att upptäcka mönster, kategorier 

(Patton 2002), och för att bygga koncept samt teorier (Merriam 2009). Denna studie kan 

i hög grad ses som induktiv, då vi endast sökte upp och använde den redan existerande 

kunskapen för att ge en överblickbar bild av det sammanhang som de studerade feno-

menen verkar i. Kunskapen, eller teorin, kom i detta fall inte att användas som grund 

vid utformandet av empiriinsamlingen, vilket hade varit fallet vid en deduktiv ansats 

                                                 
19

 En djupare diskussion kring valet av intervjuer sker i avsnitt 2.2.4. 
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(Bryman & Bell 2011). Att den induktiva ansatsen i huvudsak inte grundas i teori hind-

rar nödvändigtvis inte forskaren från att använda sig av sådan i analysen (Merriam 

2009). Merriam (2009) hävdar att merparten av all kvalitativ forskning på något sätt 

formar eller utvecklar redan existerande teori genom att ”… (1) data are analyzed and 

interpreted in light of the concepts of particular theoretical orientation, and (2) a 

study’s findings are almost always discussed in relation to existing knowledge (some of 

which is theory) with an eye to demonstrating how the present study has contributed to 

expanding the knowledge base” (s. 70).  

 

2.2.3  En jämförande tvärsnittsstudie 

Studiens undersökningsdesign, även kallad studiens metodik, är ett ramverk för in-

samling och analysering av data (Bryman & Bell 2011). Studien är i grunden av jämfö-

rande art mellan två olika fenomen, digital respektive traditionell, inom samma område; 

produktplacering. Studien har vidare utformats enligt en tvärsnittsdesign, vilket innebär 

att endast ett undersökningstillfälle, med ett flertal respondenter, har använts för att stu-

dera de undersökta fenomenen (Sverke 2004). Genom att använda den jämförande de-

signen med ett tvärsnittsformat tror vi oss ha kunnat förklara likheter och skillnader 

(Bryman & Bell 2011) mellan traditionell och digital produktplacering, samt skapat en 

djupare förståelse för de olika kontexterna som respektive fenomen befinner sig i (Bry-

man & Bell 2011). Att använda en longitudinell design, vilket innefattar användandet av 

ett flertal undersökningstillfällen för att följa förändringar i den undersökta gruppen 

(Sverke 2004), hade i enlighet med studiens relativt begränsade tidsram på ett fåtal må-

nader, och strama budget, inte varit möjligt.  

 

2.2.4  Triangulering och insamling av data 

För att samla in data har vi valt att använda mer än en metod och datakälla i studien, så 

kallad triangulering (Bryman & Bell 2011). Enligt Jensen (1995) är triangulering ”en 

raffinering av ett allmänt gott råd, nämligen att se en sak från olika sidor” (s. 94). För 

att skapa en så rättvisande, korrekt och fyllig bild som möjligt av det studerade området, 

nyttjades flera olika former av triangulering; metodtriangulering, datatriangulering, 

forskartriangulering och teoretisk triangulering (Denzin 1970). I denna studies fall kom 

metodtrianguleringen, vilket går ut på att flera olika metoder används (Jensen 1995), till 
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uttryck genom att vi använde oss av både dokumentstudier samt intervjuer. Datatrian-

gulering innebär i sin tur att flera olika datakällor användes (Björklund & Paulsson 

2003), i detta fall flera olika respondenter. Samtidigt har två personer samlat in data, så 

kallad forskartriangulering (Denzin 1970), och slutligen förelåg även teoretisk triangu-

lering, vilket innebär att vi har använt mer än ett teoretiskt perspektiv vid analys av data 

(Denzin 1970).  

Förutom triangulering finns det inom den kvalitativa forskningen möjligheter att 

använda sig av olika sätt för att samla in data. Enligt Patton (2002) finns tre typer av 

data som kan ses som kvalitativa; intervjuer, observationer och dokument. I denna stu-

die har intervjuer och dokument använts, där intervjuer ses som primärdata, det vill säga 

att data är insamlad speciellt för vår studie (Björklund & Paulsson 2003). Enligt Björk-

lund och Paulsson (2003) lämpar sig intervjuer väl när syftet är att skapa förståelse för 

ett fenomen. Dokument är i sin tur sekundärdata, där insamlandet har skett av skriftligt 

material som redan existerar (Patton 2002), exempelvis genom hemsidor och tidningar 

(Myers 2008). Observationer var inte aktuellt för denna studie eftersom vi inte ämnat 

beskriva människors aktiviteter, beteenden och dylikt (Patton 2002), utan istället efter-

strävat att nå en förståelse för fenomenen. Dokumentstudierna användes för att ta del av 

den bild som massmedia har målat upp kring fenomenen, men då digital produktplace-

ring är relativt nytt återfanns endast en tämligen begränsad mängd sekundärdata, varför 

studiens intervjuer blivit än mer viktiga för att komplettera kunskapsläget. Eftersom 

traditionell produktplacering redan är väl utforskat fann vi att endast ett fåtal intervju-

frågor var nödvändiga för att komplettera insamlandet av sekundärdata via dokument.  
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3  Metod 

I följande kapitel kommer studiens metod, det vill säga studiens praktiska tillväga-

gångssätt vid insamlandet och bearbetningen av empirin, att presenteras. Här redogörs 

inledningsvis för den förstudie som låg till grund för den fortsatta studien. Därefter 

följer en beskrivning av utförda dokumentstudier samt utformningen och genomförandet 

av intervjuer [se Figur 3]. Avslutningsvis redogörs för de etiska överväganden som be-

aktats, innan en diskussion förs kring studiens kvalitet och tillförlitlighet. 

 

 

Figur 3. Bild över metodupplägg. 

 

 

3.1  Förstudie 

Som en första del i studien genomfördes en förstudie i två steg. I det första steget under-

söktes tillgängligheten av litteratur, studier och vetenskapliga artiklar kring digital pro-

duktplacering, för att få en överblick över hur utforskat och utbrett ämnesområdet var. I 

första hand användes databaserna Scopus, Business Source Premier och Web of Know-

ledge för att hitta aktuell information inom publikationer såsom Journal of Marketing 

och Journal of Advertising Research. Exempelvis användes sökorden digital produkt-

placering, virtuell produktplacering och digital insertion på både svenska och på eng-

elska för att finna relevanta källor [se Bilaga 1 för använda sökord samt antal sökresul-

tat]. I andra hand användes sökmotorn Google för att bistå studien med material inom 

områden som inte var berörda i de funna vetenskapliga artiklarna. Som Bilaga 1 visar, 

är antalet sökträffar avsevärt lägre för digital produktplacering jämfört med traditionell 

produktplacering, då det förstnämnda inte resulterar i mer än cirka 15 träffar, medan det 

sistnämnda ger upphov till hundratusentals sådana. Under våra sökningar framkom det 

därmed att fenomenet ännu inte hade utforskats särskilt djupt gällande dess användning 
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och implikationer, vilket föranledde oss att använda massmedier vid utforskandet av 

fenomenet.  

På grund av detta var vi i steg två nödgade att ta reda på om det fanns något tv-

bolag eller annat företag som hade hört talas om, eller använt sig av, tekniken. Vid 

denna tidpunkt hade studiens syfte inte fastställts, varför vi istället var ute efter att skapa 

oss en bred bild av hur använt fenomenet var, och vilka aktörer som hade kunskap om 

det. Således valde vi att kontakta fyra aktörer som skulle kunna tänkas ha en inblick i 

branschen. Bland dessa fanns TV3 Norge, som enligt uppgifter hade använt sig av digi-

tal produktplacering (Marjamäki 2012). Under detta arbete fann vi även att MirriAd i 

februari 2012 hade skrivit ett avtal med MTG Viasat Broadcasting om att digitalt pro-

duktplacera i deras norska och svenska kanalers tv- och webbinnehåll (MirriAd 2012d). 

Sammantaget med det faktum att tidigare kunskap inom det akademiska området var 

begränsad, blev resultatet av förstudien att digital produktplacering var en nymodighet i 

Skandinavien, vilket var det geografiska område som vi valde att genomföra studien i. 

 

 

3.2  Dokumentstudier 

Till grund för en del av studien ligger dokumentstudier. Dokumentstudier är ett övergri-

pande begrepp för studerandet av, i denna studies fall, tidningsartiklar, material tillgäng-

ligt via hemsidor och från respondenter, samt bilder och rörligt material. 

Fördelen med dokumentstudier är att det ofta är kostnadsfritt (Merriam 2009) och 

lätt att tillgå (Myers 2008; Creswell 2009), vilket i vårt fall har varit viktigt på grund av 

studiens begränsade tidsram och budget. Samtidigt kan dokumentstudier enligt Merriam 

(2009) i många fall vara en bättre källa än intervjuer, då dokumentstudier kan finna så-

dant som respondenter föredrar att inte diskutera. Därutöver anser både vi och Myers 

(2008) att dokumentstudier är ett bra supplement till intervjuer, eftersom det innebär att 

studien inte enbart förlitar sig på någon annans tolkning och beskrivning (Merriam 

2009). Dock har dokumentstudier ett antal nackdelar. En av dessa, dokumentkällans 

eventuella partiskhet, medför att undersökaren måste vara kritisk till varför dokumentet 

skapades, varifrån det kommer (Merriam 2009) samt deras riktighet (Creswell 2009). Vi 

har samtidigt varit medvetna om att de dokument som använts har skapats i ett syfte 

skilt från denna studies. 
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3.2.1  Tidningsartiklar 

Digital produktplacering har hittills framför allt diskuterats i media, och en viktig del av 

studien har därmed varit att med hjälp av sökmotorn Google finna relevanta tidningsar-

tiklar och uttalanden om fenomenet. Liknande ord som användes för sökning i databaser 

användes, både separat och tillsammans med namn på olika tidningar [se Bilaga 1 för 

använda sökord samt antalet sökresultat].  

 

3.2.2  Material från hemsidor och respondenter 

Presentationen av MirriAd och dess lösningar i kapitel 6 utformades utifrån material 

hämtat från företagets hemsida, samt de genomförda intervjuerna. Utöver detta fick vi 

även ta del av skrivet material från MirriAd angående deras teknik. Fördelen var att vi 

då kunde få korrekt och tydlig information angående tekniken, vilket kom att underlätta 

tolkningen av bilder och rörligt material i nästa steg. 

 

3.2.3  Bilder och rörligt material 

För att få en tydlig uppfattning av hur fenomenen framträder i filmer, tv-serier och annat 

diverse inspelat material, valde vi att själva studera sådant. Däribland valde vi att se 

Spurlocks (2011) film ”The Greatest Movie Ever Sold”. Vi studerade även inspelat 

material på MirriAds hemsida, där mycket material återfanns om hur digital produktpla-

cering fungerade i praktiken. MirriAd försåg oss även med stillbilder med praktiska 

exempel på användningar av tekniken från företagets Service Description [bilderna åter-

finns i Bilaga 2]. 

 

 

3.3 Personliga intervjuer och e-postintervjuer 

Utöver dokumentstudierna genomfördes även personliga intervjuer och e-postintervjuer, 

vilka utgör studiens huvudsakliga primärdata. Med personliga intervjuer menas att in-

tervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte med respondenten, eller över telefon20. E-

                                                 
20

 Med telefon menar vi både ”traditionell” fast/mobil-telefoni och IP-telefoni (Skype), där det senare är 

en internetbaserad tjänst som möjliggör för parterna att ringa kostnadsfria telefon- och videosamtal. 
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postintervjuerna skedde i sin tur genom att intervjuguider skickats via e-post till respon-

denten, som besvarade frågorna i dokumentet och returnerade detta. 

Enligt Myers (2008) finns tre sätt på vilket intervjuer kan genomföras; strukture-

rat, semistrukturerat och ostrukturerat. Strukturerade intervjuer, vilket användes vid 

våra e-postintervjuer, utgår från en färdig mall av frågor som ställs under en viss tid och 

i en viss ordning. Motsatsen till denna typ av intervju är den ostrukturerade intervjun, 

där relativt få frågor är färdigbestämda, och respondenten har möjlighet att tala fritt 

(Myers 2008). Vi valde att vid våra personliga intervjuer utföra semistrukturerade in-

tervjuer, vilket innebar att vi, utifrån förstudien, utformade en intervjuguide som låg till 

grund för vilka frågor som ställdes under intervjun. Fördelen med den semistrukturerade 

intervjun är att den ger möjlighet att formulera och ställa frågor påkomna under den 

personliga intervjun (Patton 2002). På så vis kan respondenten tala relativt fritt, ut-

veckla sina svar, besvara flera frågor i samma svar och göra eventuella förtydliganden.  

 

3.3.1  Accessproblem 

Något som betraktades som ett av studiens stora orosmoln var att få access, alltså till-

gång, till den miljö vari traditionell och digital produktplacering befinner sig. 

Gummesson (2000) menar att access är “… the ability to get close to the object of study, 

to really be able to find out what is happening” (s. 25), och identifierar det också som 

forskarens största problem. Vi hade före studiens start inga personliga kontakter inom 

tv-, marknadsförings- eller mediebranschen, och insåg att det vid tiden för studien fanns 

få aktörer att samla in empiri ifrån. 

De olika aktörerna i tv-branschen har dessutom kommit varierande långt i sitt an-

vändande av tekniken. Detta skapade en informationskänslighet, och i vissa fall oro, för 

att en respondents strategier och sätt att arbeta skulle komma att bli offentligt. Att ge-

nomföra undersökningar i slutna miljöer, och att det kan ta lång tid att få åtkomst till 

dessa, är ingenting ovanligt (Bryman & Bell 2011). I denna studie komplicerades dock 

denna slutenhet av problemet som beskrevs i ovanstående stycke; att respondenturvalet 

var mycket litet. Det finns få kommersiella tv-bolag i Skandinavien som i dagsläget har 

använt digital produktplacering, och det finns enligt vår förståelse endast ett europeiskt 

företag som är specialiserat på att leverera digitala produktplaceringar. Detta medförde 

också att urvalet av annonsörer som hade använt sig av digital produktplacering fram till 
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tiden för studien var mycket begränsat, vilket ledde till att studien tvingades genomföras 

utan medverkan från en annonsör. 

 

3.3.2  Val av företag/respondent 

Under vår förstudie hade vi vid ett flertal tillfällen påträffat företaget MirriAd
21

 vid sök-

ningar på digital product placement. Vi förstod att företaget hade varit pionjärer inom 

producerandet av tekniken, och att deras perspektiv på fenomenet således skulle komma 

att bli en viktig del av vår studie. Genom att kontakta MirriAd kom vi i kontakt med 

Kian Kormi, vicepresident för Commercial Operations. Kormi visade ett tydligt intresse 

för vår studie genom att även inkludera Cecilia Winnberg, projektledare på Branded 

Content Creative Sales, MTG Media
22

, i e-postkonversationen. På så vis hade ett snö-

bollsurval
23

 startat, vilket innebar att vi hade lokaliserat en viktig deltagare i vår studie, 

MirriAd, som i sin tur hänvisade till vad som senare kom att bli ytterligare en respon-

dent och således perspektiv nummer två. 

Som ett tredje perspektiv hade vi redan under vår förstudie kommit i kontakt med 

TV3 Norge
24

 som vi visste använde sig av både traditionell och digital produktplace-

ring. Därmed återupptog vi denna kontakt med chefen för Creative Sales, Cathrine Za-

borowski, varpå en intervju bokades in. Vi ville därefter att studien även skulle ha en 

motpol, alltså ett företag som inte erbjuder digital produktplacering men som erbjuder 

traditionell produktplacering, varför kontakt upptogs med TV4
25

 i Sverige. Affärsområ-

deschefen för avdelningen Partner, Sophie Wachtmeister, kom därigenom att bli vår 

fjärde respondent.  

De två sista respondenterna hade endast till viss del kommit i kontakt med feno-

menet, men hade båda kunskaper om traditionell produktplacering. För att få ett expert-

utlåtande och ett mer forskningsinriktat perspektiv valde vi att kontakta medieforskaren 

                                                 
21

 Se kapitel 6 för presentation 
22

 Modern Times Group, oftast förkortat MTG, är en internationell koncern omsättandes cirka 13 miljar-

der kronor (MTG 2012a). MTG har sex stycken affärsområden, varav fem i sin tur ligger under Viasat 

Broadcasting. Under dem opererar huvudkanalerna TV3 (i Skandinavium och Baltikum) tillsammans med 

tiotals andra betal- och frikanaler, tillgängliga i sammanlagt 35 länder (MTG 2012b). 
23

 Även kallat snowball sampling eller chain sampling (Merriam 2009) 
24

 TV3 är för närvarande tredje störst på den norska kommersiella tv-marknaden. Störst på den norska 

kommersiella tv-marknaden är TV2 följt av TVNorge (Zaborowski 2012-03-28). 
25

 TV4-gruppen ett av Nordens ledande tv-bolag och Sveriges största tv-hus (TV4-gruppen 2011b). I 

dagsläget erbjuder TV4-gruppen ett flertal affärs- och annonsmöjligheter till sina kunder (annonsörer). 

Bland annat kan kunderna välja mellan tv-reklam, webbplatser, text-tv och produktplacering (TV4-

gruppen 2009) 
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Marie Grusell vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare forskat om unga och deras 

syn på reklam, där hon kategoriserade produktplacering som en reklamform. Då hon ser 

produktplacering ur ett användarperspektiv, var hennes expertis inom reklam och pro-

duktplacering högst relevant. Vår sista respondent John Aleman, Broadcast Director vid 

mediebyrån MEC Global
26

, gav sin syn på fenomenen utifrån företagets perspektiv som 

mellanhand mellan annonsörer och tv-bolag. 

 

3.3.3  Förberedelser inför intervjuer  

För att vi skulle förstå ovanstående respondenters perspektiv valde vi att sätta oss in i 

företagens verksamheter mer grundligt än vad vi hade gjort före den inledande kontak-

ten. Vi ville försäkra oss om att vid intervjun förstå respondentens perspektiv, att inter-

vjun genomfördes mer tidseffektivt, och att eventuella missförstånd skulle undvikas. 

Därefter utformades vår intervjuguide [se exempel på utformande i Bilaga 3], där de 

viktigaste områdena togs med för att försäkra oss om att dessa hanns med inom tidsra-

men. Då de två första personliga intervjuerna genomfördes med en engelsktalande re-

spektive en norsktalande respondent, valde vi att låta översätta intervjuguiden till eng-

elska.  

Intervjuguiden kom därmed att bli vårt huvudsakliga underlag vid genomförandet 

av intervjuerna, och den skickades till respondenten några dagar innan intervjuns ge-

nomförande. Den semistrukturerade intervjun möjliggjorde för oss att ställa ytterligare 

frågor vid intervjutillfället om tid återstod, även om dessa inte skickades med i intervju-

guiden [för exempel på intervjufrågor se Bilaga 4]. Fördelen med att skicka intervjugui-

derna innan genomförandet av intervjun var dels att respondenten fick möjlighet att för-

bereda sina svar, och dels att de blev införstådda i studiens syfte. Genom att responden-

ten inte behövde tänka ut sina svar vid intervjutillfället sparades viktig tid in, vilket 

gjorde att vi hann ställa fler frågor. En potentiell nackdel med nyss nämnda förfarande 

kan vara att respondenten då hinner tillrättalägga sina svar. Då vi ändå gav responden-

terna möjlighet att kontrollera sina svar före studiens publicering, anser vi dock att detta 

inte kom att ha någon större inverkan.  

 

                                                 
26

 MEC Global är en global medieagentur med kärnkompetens inom medieplanering och medieinköp 

(MEC Global, 2012). 
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3.3.4  Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i par, det vill säga med två intervjuare, för att på så vis kunna 

turas om att ställa frågor, samtidigt som båda två fick möjlighet att ställa motfrågor vid 

eventuella oklarheter. En diktafon användes för att spela in intervjun, vilken under ef-

terbearbetningen kom att transkriberas.  

Vår första intervju, med Kian Kormi på MirriAd, utfördes under cirka 45 minuter 

på engelska via telefon, vilket möjliggjorde för intervjun att genomföras i en miljö vari 

respondenten kände sig trygg, och därmed minskade risken för att denne skulle känna 

sig obekväm i intervjusituationen (Jensen 1995). Intervju nummer två, med Cathrine 

Zaborowski, utfördes under cirka 60 minuter ansikte mot ansikte på hennes kontor, vil-

ket underlättade för oss att sätta oss in i respondentens situation och tolka dennes signa-

ler (Björklund & Paulsson 2003). Intervjun var ursprungligen tänkt att vara på engelska, 

men vid intervjutillfället bestämdes det att respondenten skulle tala norska, och inter-

vjuarna svenska. Därmed fick intervjuguiden översättas på plats efter hand, vilket kan 

ha kommit att ändra den ursprungliga formuleringen av intervjufrågorna. Detta kan ha 

medfört att respondenterna inte fått ta ställning till samma frågor. Den tredje personliga 

intervjun, med Marie Grusell som respondent, genomfördes via telefon under cirka 30 

minuter, på svenska. 

E-postintervjuerna genomfördes med de respondenter som inte kunde ställa upp 

på en personlig intervju. Vi ansåg att dessa respondenters perspektiv och kunskap var 

viktig för studien, varför en anpassning således fick ske till det faktum att respondenter-

na hade ont om tid. Nackdelen med att utföra e-postintervjuer var att varken vi eller 

respondenten kunde ställa frågor vid eventuella oklarheter. I de utskickade e-post-

meddelandena hade vi dock varit tydliga med att respondenten kunde höra av sig om 

frågor uppstod, och respondenterna gav oss i sin tur möjligheten att återkomma till dem 

om ytterligare frågor uppkom. En annan nackdel som vi uppmärksammade var det fak-

tum att svaren från dessa intervjuer kom att bli kortare än de vid personliga intervjuer. 

Detta kan ha gjort empirimaterialet obalanserat, då de personliga intervjuerna kan ha 

fått mer inverkan. Frågorna som skickades till Cecilia Winnberg besvarades även av 

kollegor till henne på avdelningen Creative Sales, men vi har för enkelhetens skull fått 

godkänt att referera till Winnberg. En sammanställning av de genomförda intervjuerna 

återfinns i Tabell 2. 
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Tabell 2. Sammanställning av fallföretag, respondenter, intervjudatum och intervjumetod. 

 

 

3.4 Efterbearbetning och kvalitativ dataanalys 

Efter genomförandet av de personliga intervjuerna transkriberades det insamlade 

materialet. Mycket tid avsattes för att säkerställa att respondenternas fulla svar hade 

noterats, och dubbelkontroller av transkriberingarna gjordes innan de skickades till re-

spondenten för deras godkännande.  

Efter att materialet från dokumentstudierna samt intervjuerna hade samlats in på-

börjades den kvalitativa dataanalysen, som genomfördes för att finna och fokusera på de 

viktigaste delarna av det insamlade datamaterialet (Myers 2009). Vi letade bland annat 

efter ord som kunde sammanfatta hela stycken, så kallad kodning (Glaser & Strauss 

1967), vilket möjliggjorde en viss kategorisering och organisering av materialet (Miles 

& Huberman 1994). Därmed uppstod möjligheten att jämföra det insamlade materialet 

och på så vis kunna skapa teori.   

Företag/ 

Organisation 
Respondent 

Position på 

företaget 
Intervjudatum Intervjumetod 

MirriAd Kian Kormi 
VP, Commercial 

Operations 
2012-03-27 

Personlig intervju 

– Telefon 

(Skype) 

TV3 Norge 
Cathrine  

Zaborowski 

Säljchef, Creative 

Sales 
2012-03-28 

Personlig intervju 

– Ansikte mot 

ansikte 

TV4 Sverige 
Sophie 

Wachtmeister 

Affärsområdeschef 

Partner 

(programsamarbeten) 

Intervjuguiden 

skickades 2012-

03-29 och mot-

togs 2012-04-04 

E-postintervju 

Göteborgs 

universitet 
Marie Grusell Medieforskare 2012-04-11 

Personlig  

intervju  

– Telefon 

MTG  

Sverige 

Cecilia  

Winnberg 

Projektledare  

Branded Content, 

Creative Sales 

Intervjuguiden 

skickades 2012-

03-26 och mot-

togs 2012-04-12 

E-postintervju 

MEC  

Global 
John Aleman Broadcast Director 

Intervjuguiden 

skickades 2012-

04-12 och mot-

togs 2012-04-24 

E-postintervju 
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3.5  Etiska överväganden och riktlinjer 

Etik, som är en del av området för moral, innehåller normativa antaganden vilket be-

stämmer, rekommenderar och förbjuder olika slags beteenden (Gustafsson, Herméren & 

Petterson 2011). Vid utförandet av studier är därmed de etiska frågorna en viktig del 

som ej får försummas, eftersom de är direkt relaterade till studiens integritet (Bryman & 

Bell 2011). Samtidigt är de etiska frågorna i huvudsak till för att skydda respondenten 

(Bryman & Bell 2011).  

Vi har i vår studie valt att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer27 

(2002) för att på så vis se till att vi, redan från början av studien, begrundade de fyra 

krav som Vetenskapsrådet förespråkar när det kommer till skydd av individer. Veten-

skapsrådets fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Det första kravet, informationskra-

vet, uppfylldes genom att tydligt informera respondenten innan intervjun om studiens 

syfte samt på vilket sätt som materialet skulle komma att behandlas och redovisas. Där-

efter har respondenten haft möjligheten att själv välja om denne ville delta i studien, 

vilket innebär att samtyckeskravet har uppfyllts. Det tredje kravet, konfidentialitetskra-

vet, kunde komma att förbises i denna studie då respondenterna godkände att vi i stu-

dien fick publicera deras medverkan. Det sista kravet, nyttjandekravet, följde vi genom 

att se till att insamlade uppgifter endast kom att användas i studien (Vetenskapsrådet 

2002). 

 

 

3.6  Studiens kvalitet och tillförlitlighet 

Studiens kvalitet och tillförlitlighet diskuteras, enligt oss, i termer av reliabilitet och 

validitet samt källkritik. Huruvida en kvalitativ studie är möjlig att resonera i termer av 

reliabilitet och validitet tycks vara en tvistbar fråga enligt författare, men det verkar 

ändå vara en delad mening av flertalet författare att begreppen även är viktiga i kvalita-

tiva studier och forskning (Kirk & Miller 1986; Peräkylä 2004; Merriam 2009). Det är 
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 Syftet med de forskningsetiska principerna är att agera som riktlinjer för samspelet mellan respondent 

och genomförare för att på så vis undvika en eventuell konflikt mellan forskningskravet och individ-

skyddskravet (Vetenskapsrådet 2002). Den senare innebär att samhällets medlemmar har “ett berättigat 

krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden” (Vetenskapsrådet 2002 s. 5). 
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dock viktigt att komma ihåg att den kvalitativa studiens reliabilitet och validitet skiljer 

sig åt från den kvantitativa studiens, då den senare till större del är fokuserad på mätning 

(Bryman & Bell 2011).  

 

3.6.1  Kvalitativ reliabilitet 

När det talas om reliabilitet innebär det vanligtvis att studien ska kunna upprepas med 

samma resultat för att ge en hög grad av reliabilitet (Merriam 2009; Bryman & Bell 

2011). Detta är dock, i den kvalitativa studien, inte möjligt då respondenternas svar på-

verkas av en föränderlig miljö (Bloor 1997). Istället krävs det enligt Gibbs (2007) att 

forskarnas tillvägagångssätt vid exempelvis kodning överensstämmer med varandra för 

att nå en hög grad av reliabilitet i den kvalitativa studien. Merriam (2009) menar i sin 

tur att kvalitativ reliabilitet istället handlar om ”whether the results are consistent with 

the data collected” (s. 221). Vi har i denna studie försökt öka reliabiliteten genom att 

bland annat transkribera genomförda intervjuer. I de få fall som ljud föll bort fick re-

spondenten i efterhand ta del av materialet för att fylla i luckor. Vi har även, som Gibbs 

(2007) föreslår, kontrollerat transkriberingarna och försökt att koordinera kodningspro-

cessen oss emellan för att säkerställa att dessa överensstämmer.  

 

3.6.2  Kvalitativ validitet 

Kvalitativ validitet behandlar i sin tur riktigheten i de resultat som framkommit (Gibbs 

2007). Vi har i denna studie försökt öka validiteten genom att studera fenomenen utifrån 

flertalet olika perspektiv och med hjälp av flertalet olika källor. Trianguleringen har på 

så vis säkerställt riktigheten i det insamlade materialet då respondenternas svar har kun-

nat kontrolleras mot använda dokument och vice versa (Bloor 1997; Merriam 2009).  

Då intervjuer har utgjort en viktig del i insamlandet av primärdata till studien, har 

vi försökt att säkerställa en hög grad av validitet vid genomförandet av dessa. Som en 

första del av den processen utformades intervjufrågorna på ett sådant vis att ledande 

frågor kom att undvikas, då dessa skulle påverkat de svar som respondenten gav, och 

således studiens validitet. Då intervjuerna var semistrukturerade var det dock svårare att 

förhindra det faktum att uppföljningsfrågor kan ha varit ställda på ett ledande sätt. 

Grundtanken med den semistrukturerade intervjun var att liknande frågor skulle ställas 
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till flertalet respondenter för att skapa ett större analysunderlag. Detta har emellertid inte 

varit möjligt i alla fall, då respondenterna varit insatta i ämnet till olika grad. Som ex-

empel hade Kian Kormi vid MirriAd en djupare kunskap om digital produktplacering, 

medan Marie Grusell vid Göteborgs universitet gav en inblick i produktplacering, sedd 

som inbäddad reklam. Vi har varit medvetna om att validiteten kan ha minskat då digital 

produktplacering är ett nytt fenomen, och att vissa respondenter därmed endast har kun-

nat ge begränsade svar, men för att väga upp detta faktum valde vi att även genomföra 

dokumentstudier som kunnat ge ytterligare ett perspektiv på fenomenen. Som en sista 

del i att säkerställa validiteten kring intervjuerna har citat, som använts i studien, skick-

ats tillbaka till respondenterna för deras godkännande (Creswell 2009).  

Andra delar som är viktiga i förfarandet kring validitet är, enligt Creswell (2009), 

att både insatta personer inom ämnet, och utomstående, får läsa och kommentera arbe-

tet. I vårt fall har detta möjliggjorts vid ett flertal seminarium där vår handledare samt 

en seminariegrupp har framfört sina åsikter. Därutöver har även utomstående fått ge 

sina åsikter på utkast till den färdiga studien.  

 

3.6.3  Källkritik 

Vid sökningar efter sådan information som inte behandlades i vetenskapliga artiklar 

användes till stor del söktjänsten Google, som med avancerade system rangordnar 

sökresultaten efter ett försök till bedömning av hur relevanta webbsidor är. Detta base-

ras i sin tur på hur många andra sidor som refererar till den (Friedman 2007). Detta nät-

verk ser vi inte som ett objektivt sätt att rangordna resultaten, och skapar i denna studies 

fall risken att potentiellt viktiga sökresultat inte visas på de första resultatsidorna. Denna 

risk har vi försökt mildra genom granskning av ett större antal sidor av sökresultat, i 

vissa fall cirka 25 stycken. 

En av studiens intervjuer genomfördes på engelska, och ytterligare en genomför-

des, från respondentens sida, på norska. Inget av dessa två är våra modersmål, vilket 

ledde till att enskilda ord stundom inte uppfattades korrekt. I dessa fall underlättade 

dock användning av ordböcker för förståelse under transkriberingen av intervjuerna, 

tillsammans med det sammanhang som respondenten använde orden eller begreppen i. 

Även våra tidigare studier i engelskspråkiga länder mildrade risken för eventuella språk-
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förbistringar, likt den norsktalande respondentens förmåga att i viss utsträckning an-

vända svenska eller engelska begrepp. 

Den största källkritiken kan riktas mot våra val av företag och respondenter att 

använda oss av för att belysa digital produktplacering. Vi är medvetna om att endast en 

leverantör av tekniken, MirriAd, har intervjuats, vilket har medfört att all information 

kring tekniken inte har kunnat granskas kritiskt. Vi har istället tvingats förlita oss på att 

respondenten gett oss riktiga beskrivningar av hur tekniken fungerar, samt vilka konkur-

renter de kan tänkas ha. Vi har däremot fått uppfattningen att antalet konkurrenter till 

MirriAd är ytterst begränsat, vilket har gjort deras deltagande i studien än mer viktigt. 

Vid sidan av MirriAd hade det varit en fördel om fler respondenter, som har testat tek-

niken, hade kunnat presentera sina aspekter. Att vi inte innefattade annonsörernas di-

rekta perspektiv, utan endast erhöll sådan information indirekt genom andra branschak-

törer, medförde att vi tvingades lita på att de sistnämnda hade god kännedom om annon-

sörernas synvinklar.  
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4  Teori- och litteraturöversikt 

I följande kapitel kommer den existerande kunskapsmassan inom vårt studerade fält att 

presenteras. Fyra huvudsakliga områden [se Figur 4] utgör studiens teori- och littera-

turöversikt. Det första området är det för marknadskommunikation, vilket utgör den 

teoretiska grundtanken för hur budskap, med hjälp av olika mediekanaler, förs vidare 

till mottagaren. Därefter följer två mer praktiskt inriktade områden för traditionell och 

digital produktplacering. Avslutningsvis presenteras innovationsteorier för att kunna 

diskutera om digital produktplacering kan ses som en innovation inom området för pro-

duktplacering.  

 

 

Figur 4. Från marknadskommunikation till innovation. 

 

 

4.1  Marknadskommunikation 

Shannon och Weaver (1949) samt Schramms (1954) grundläggande kommunikations-

modeller presenteras nedan för att ge läsaren en inblick i vilka komponenter som inkor-

poreras i processen för marknadskommunikation. Dessa utgör grunden för i vilken del 

som produktplacering kan tänkas befinna sig i. Därefter följer ett avsnitt om den subli-

minala kommunikationen, eller marknadsföringen, som flertalet författare såsom Tsang, 

Liang och Liu (2007) hävdar att produktplacering är en typ av. 

 

4.1.1  Traditionella kommunikationsteorier 

Som en del av den klassiska marknadsföringsmixen, och dess 4P
28

, ligger påverkan 

(promotion). Enligt Fill (2009) är detta fjärde P numera känd som marknadskommuni-

kation, vilket i dess mest grundläggande form används för att låta målgruppen ta del av 

ett företags erbjudande. Kommunikation ser vi som en viktig del inom marknadsföring, 

och flertalet författare har formulerat olika former av modeller för kommunikation. Be-

greppet är dock inte nytt, då det har förknippats både med Aristoteles, samt dennes fö-
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regångare (Bales 2008). Vad kommunikation som begrepp inbegriper tycks skilja förfat-

tare åt (Windahl 1972). Shannon och Weaver (1949) definierar kommunikation brett, 

och avser med begreppet alla de handlingar som kan påverka någon annan. Därmed 

påvisas än en gång sambandet mellan påverkan och marknadskommunikation. Dock 

behöver inte kommunikation förknippas med påverkan, utan kan istället innebära över-

förandet av information från en person, eller grupp, till en annan (Theodorson & Theo-

dorson 1969). 

År 1949 fokuserade Shannon och Weaver på matematisk teori gällande kommu-

nikation, och skapade en modell över ett kommunikationssystem [se Figur 5] där ett 

flertal delar var inkorporerade. Information source producerar i detta fall budskapet 

(message), som sedan ändras till en signal och kommuniceras ut med hjälp av en sän-

dare (transmitter), som exempelvis en tv-apparat. Channel är enligt Shannon och Wea-

ver (1949) endast det medium som sändningen går igenom, exempelvis en kabel eller 

frekvens. Avslutningsvis omvandlar en mottagare (receiver) signalen till ett budskap för 

att budskapet ska nå sin destination. Det som i figuren kallas noise source förklarar 

Shannon och Weaver (1949) som oönskade tillägg, såsom störningar av ljud och bild, 

vilka ändrar det ursprungliga budskapet. 

 

Figur 5. Schematic diagram of a general communication system. Från The mathematical theory of com-

munication av C. Shannon och W. Weaver, 1949. Urbana: University of Illinois Press (Sida: 7 & 34). 

 

Grundtanken med Shannon och Weavers (1949) modell anser vi vara processen från 

producenten av ett budskap till mottagaren av densamma. En utbyggnad av detta reso-

nemang, enligt oss, kom några år senare då Schramm (1954) utvecklade sin masskom-

munikationsmodell [se Figur 6]. Schramm (1954) utgick från en diskussion kring kom-

munikation som han ansåg byggdes upp av tre huvudsakliga element: source, message 

och destination. Källan (source) kan enligt Schramm (1954) vara både en individ eller 
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organisation. Message innebär det budskap som förmedlas och han exemplifierar med 

att någon vinkar, eller bläcket på ett papper. Till sist kan även destination vara en indi-

vid eller grupp som läser eller ser budskapet (Schramm 1954). Därefter utvidgade han 

sitt resonemang med att säga att källan (source) kan encode, alltså koda, medan desti-

nationen kan decode, avkoda, samt att det däremellan sker en tolkning (interpretation). 

Skillnaden från Schramms (1954) ovanstående resonemang kring kommunikation och 

den för masskommunikation består i dess utformning. Vid masskommunikation är det 

en organisation, såsom ett tv-bolag, vilka står för encoding, interpretation och decoding. 

De har däremot jämfört med den individuella kommunikationen möjligheten att produ-

cera betydligt större output (Schramm 1954). Därutöver ses alla individer som tar emot 

meddelandet som destination, samtidigt som masskommunikationen till stor del är en-

kelriktad, då mycket lite feedback kan skickas tillbaka till tv-bolaget (Schramm 1954).  

 

 

Figur 6.  The nature of mass communication. Från How Communication Works av W. Schramm, 1954. 

Urbana: University of Illinois Press (s. 21). 

 

4.1.2  Dolda budskap med subliminal kommunikation 

Subliminal kommunikation beskrivs enligt Theodorson och Theodorson (1969) som ett 

dolt budskap, vilket inte medvetet uppfattas av mottagaren. Lindstrom (2009), i sin tur, 

beskriver subliminala budskap som något som registreras i det undermedvetna. Alltså 

reflekterar mottagaren, i fallet med produktplacering, inte över att produkten står där, 

men har undermedvetet noterat den. 

Inom marknadsföring förekommer enligt Theodorson och Theodorson (1969) 

subliminal reklam för att manipulera mottagarna, och produktplacering har av bland 
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annat Tsang, Liang och Liu (2007) betraktats som subliminal reklam. De hänvisar till att 

produktplacering kan antas vara subliminal vid de tillfällen då produkter integrerats i 

filmat material utan att direkt refereras till. Lindstrom (2009) beskriver andra exempel 

på subliminala budskap där logotyper blinkar under 1/30-dels sekund i ett program, eller 

där en låt spelas baklänges och förmedla ett dolt budskap. Mottagandet av upptäckten 

att marknadsförare använde sig av sådan teknik, fick enligt Packard (1957) konsumenter 

i USA att bli paranoida över att regeringen kunde använda sig av liknande teknik.  

 

 

4.2 Traditionell produktplacering 

Nedan följer ett mer praktiskt orienterat teoriavsnitt där definitioner, typer av produkt-

placeringar, effekter av desamma samt studien av branschen presenteras. 

 

4.2.1  Definitioner av traditionell produktplacering 

Genomgångar av befintlig akademisk litteratur inom området för produktplaceringar 

genererar en uppsjö av begreppets definitioner, som skiljer sig åt på ett antal viktiga 

punkter. I nedanstående avsnitt förs en diskussion kring ett urval av dessa. Viktigt att 

notera är det faktum att produktplaceringar, på engelska product placements, ofta lik-

ställs med begreppen brand placement, brand integration och entertainment marketing 

(Balasubramanian, Karrh & Patwardhan 2006; Chang, Newell & Salmon 2009), trots 

skillnaderna i ordval. 

En tidig akademisk definition, gjord av Balasubramanian (1994), anger att 

produktplacering är ett “paid product message aimed at influencing movie (or televi-

sion) audiences via the planned and unobtrusive entry of a branded product into a mov-

ie (or television program)” (s. 31). Här betonas alltså att placeringen, för att vara defini-

erad som produktplacering, ska vara betald. Dessutom ska placeringen vara gjord i syfte 

att påverka mottagarna, och även inkorporeras i mediet på ett diskret sätt. Bala-

subramanian (1994) begränsar också definitionen till att gälla endast film och television. 

Några år senare valde Karrh (1998) att i sin definition, som kommit att användas 

av flertalet författare, exkludera diskretion och syftet att påverka mottagaren, men å 

andra sidan utöka definitionen till att vara giltig även i medier utöver film och tv. Karrh 

(1998) benämner produktplacering som ”the paid inclusion of branded products or 
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brand identifiers through audio and/or visual means within mass media programs” (s. 

33). Detta kan jämföras med d’Astous och Chartiers (2000) definition; “the inclusion of 

a product, a brand name, or the name of a firm in a movie or in a television program 

for promotional purposes” (s. 31), som likt Balasubramanian (1994) utelämnar andra 

medier än film och television. Jobber och Fahy (2009) väljer att benämna 

produktplacering som “the deliberate placing of products and/or their logos in movies, 

television, songs and video games, usually in return for money” (s. 238), och breddar 

därmed fenomenets innebörd. Newell, Salmon och Chang (2006) kan sägas bredda de-

finitionen ytterligare ett steg genom att kalla produktplacering för ”the insertion of 

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

consumer attitude and behavior” (s. 577), vari behovet av betalning inte nämns. 

Tabell 3 sammanfattar och jämför ovanstående definitioner av produktplacering, 

för att tydligt visa på vilka sätt de samstämmer och skiljer sig åt, utefter sex stycken 

variabler. 

 

Tabell 3. Sammanställning av definitioner av produktplacering. I de fall då ordet massmedia använts i 

definitionen tolkar vi att film och tv är en del av denna. 

Författare Betald Diskret I film I tv 
I övrig 

media 

Påverkans-

syfte/medvetet 

Balasubramanian 

(1994) 
X X X X - X 

Karrh (1998) X - X X X - 

d’Astous & Chartier 

(2000)  
- - X X - X 

Newell, Salmon & 

Chang (2006) 
- - X X X X 

Jobber & Fahy 

(2009) 
X - X X X X 

 

Vid en sammanvägning av dessa tycks det stå relativt klart att produktplaceringar före-

kommer i såväl tv som i film, och att placeringar har ett medvetet syfte att påverka mot-

tagaren på något sätt. För att kallas produktplacering är det dock endast en definition, 

nämligen den äldsta, som anger att placeringen ska vara diskret. De två återstående va-

riablerna, som rör huruvida placeringen ska vara betald för samt om den kan förekomma 

i media utöver film och tv, skiftar betänkligt i de utvalda definitionerna. Om en grade-
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ring görs utefter när definitionerna är artikulerade, verkar dock kriteriet för betalning ha 

minskat i betydelse över tiden, medan användningen i flera medier tycks ha fått ökat 

stöd som begreppsbreddning. För denna studie väljer vi Newell, Salmon och Changs 

(2006) definition av traditionell produktplacering, “the insertion of branded products or 

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

behavior” (s. 577), då denna bäst speglar den fortsatta presentationen. 

 

4.2.2  Synlig eller osynlig – olika typer av produktplaceringar 

Chang, Newell och Salmon (2009) identifierade tre olika sätt på vilka produkt-

placeringar uppkommer. Som ett första sätt menar de att produktplaceringar kan upp-

komma på ett rent slumpmässigt (serendipitous) sätt. De tar som exempel en filmin-

spelning där ett behov av en produkt uppstår i sista stund för att fylla ut en tom plats i en 

scen, eller att en skådespelare behöver hålla i något. Valet av produkt ska passa in i sce-

nen, men varumärket är oftast irrelevant. I detta fall är det någon inom produktionen 

som bestämmer vilken produkt som skulle passa in, och inget kontrakt har skrivits med 

ägaren till varumärket. Valet av produkt kan, enligt Chang, Newell och Salmon (2009), 

vara resultatet av att ett företag har valt att sponsra produktionen av filmen med produk-

ter, utan någon garanti om att de kommer vara en del av den färdiga filmen. Detta är 

något som även Lehu (2007) nämner, och tydliggör därigenom att inte all produktplace-

ring ger upphov till betalningar.  

Det andra sättet som Chang, Newell och Salmon (2009) tar upp är opportunistiska 

(opportunistic) placeringar. Dessa uppkommer då manus till kommande filmer skickas 

till exempelvis agenter, vilka har flertalet kunder eller varumärken såsom Coca-Cola. 

Agenterna går i sin tur vidare till dessa varumärken och förklarar vad filmen eller tv-

programmet kommer att handla om, vilka produkter som det finns ett behov av, samt 

hur deras produkt skulle visas upp. Enligt Chang, Newell och Salmon (2009) skulle 

agenten sålunda agera som mellanhand mellan produktionsbolaget och varumärket för 

att på så vis skapa ett kontrakt. Därigenom är den opportunistiska placeringen mer för-

utsägbar än den slumpmässiga. Chang, Newell och Salmon (2009) fortsätter förklara det 

som att produktionsbolagen minskar sina produktionskostnader då de delar på kostna-

derna med varumärket, samtidigt som den senare i utbyte vinner exponering i filmen 

eller tv-programmet. Även detta är något som Lehu (2007) berör, då han benämner det 
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som ett partnerskapsavtal där ett utbyte sker mellan två parter. Wenner (2004) benämner 

i sin tur utbytet som byteshandel (barter), där produkter byts mot exponering i en scen.  

Det tredje, och sista, sättet som Chang, Newell och Salmon (2009) menar att pro-

duktplaceringar uppkommer på, är det planerade (planned) sättet. Detta uppstår när ett 

avtal mellan parterna redan finns om att en produktplacering ska ske, och är därigenom 

mest förutsägbart av de tre sätten.  

På vilket sätt och hur väl en produktplacering kan synas i en film eller i ett tv-

program är något som flertalet författare (Lehu 2007; Russell 1998; d’Astous & Séguin 

1999) har belyst. Enligt Lehu (2007) finns det fyra olika typer av kategorier som speglar 

hur tydligt framträdande en produktplacering är. Den första, vilken benämns classic 

placement, innebär att produkten filmas i en scen där den exempelvis kan zoomas in på. 

En typisk klassisk placering är enligt Lehu (2007) när skådespelare använder kläder av 

ett visst märke. Detta sätt är mycket enkelt att genomföra och kan göras till en relativt 

låg kostnad, eller till ingen kostnad alls, och Lehu (2007) menar då att annonsören inte 

nödvändigtvis bett om att produkten ska vara med i filmen. Vi menar att en klassisk 

placering enligt Lehus (2007) definition skulle kunna uppstå på det slumpmässiga sätt 

som Chang, Newell och Salmons (2009) tar upp, där valet av produkt görs av produkt-

ionsbolaget. Lehu (2007) nämner att nackdelen med denna sortens produktplacering kan 

vara att den lätt kan missas i en film där många produktplaceringar finns med.  

Om classic placement fokuserade på produkten, så fokuserar den andra kategorin 

istället på varumärket. Corporate eller institutional placement, som det också benämns, 

innebär att ett varumärke infogas i filmen (Lehu 2007). Fördelen med denna sortens 

placering är att den inte åldras lika fort som en produkt gör, eftersom ett varumärke oft-

ast är mer långlivat än en produkt, samtidigt som det är lättare att placera ett varumärke 

än en produkt (Lehu 2007). Nackdelen är dock att det förutsätter att mottagaren har en 

tidigare kunskap om varumärket. Detta är något som även den tredje kategorin, evoca-

tive placement
29

, kräver då produktplaceringen i det fallet är mer diskret. Varumärket 

kan då inte tydligt utskiljas, utan integreras istället i handlingen. Däremot är det enligt 

Lehu (2007) viktigt att produkten i sig är distinkt på grund av produktplaceringens sub-

tila karaktär. När produkten eller varumärket ska integreras i handlingen är det viktigt 
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att planering sker i god tid, och därmed menar vi att evocative placements uppkommer 

enligt Chang, Newell och Salmons (2009) tredje sätt, planned placements.  

Om den tredje av Lehus (2007) kategorier var diskret, kan den fjärde och sista ka-

tegorin ses som mycket diskret. Stealth placement är, som namnet antyder, nästan 

omärkbar då den på ett naturligt sätt integreras i handlingen (Lehu 2007). Genom en 

sådan placering undviker både varumärket och produktionsbolaget kritiken kring pro-

duktplaceringen som reklam. Dock kan en sådan placering, precis som den klassiska, 

finnas med i bild, men risken är att den går mottagaren obemärkt förbi, om varumärket 

exempelvis endast omnämns i för- eller eftertexter (Lehu 2007).  

Vi anser att Lehus (2007) fyra olika typer av kategorier skulle kunna ses som en 

skala, där classic placement är mycket synlig då mottagaren utan problem kan se den. 

Stealth ska i sin tur till stor del vara osynlig, med vilket vi menar att det inte är tänkt att 

mottagaren i första hand ska upptäcka produktplaceringen. Precis som Lehu (2007) sä-

ger, kan stealth placement vara synlig i för- eller eftertexterna, men det finns en osäker-

het kring huruvida mottagaren faktiskt lägger märke till dessa. Utifrån ovanstående re-

sonemang har vi i Tabell 4 använt oss av en vertikal pil för att illustrera denna skala.  

 

Tabell 4. Sammanfattning av olika typer av produktplacering och deras koppling till varandra. 

Författare 

 

Kategori 

Lehu (2007) 
d’Astous och 

Séguin (1999) 
Russell (1998) 

Gupta och 

Lord (1998) 

Synlig 
Classic  

placement 

Implicit product 

placement 

Screen place-

ment 
Visual only 

 

Corporate 

/institutional  

placement 

Integrated ex-

plicit product 

placement 

Plot placement  
Combined 

audio-visual 

 
Evocative 

placement 

Non-integrated 

explicit product 

placement 

Script place-

ment 
Audio only 

Osynlig 
Stealth  

placement 
   

 

Lehus (2007) stealth placement skulle kunna jämföras med d’Astous och Séguins 

(1999) tredje kategori, i vad de benämner som produktplaceringsstrategier vid tv-

sponsring. Non-integrated explicit product placement innebär att varumärket visas i för- 

eller eftertexter, eller som en del av tv-programmets titel. Dess koppling till Lehus 
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(2007) stealth placement visas av den diagonala pilen i Tabell 4. Den första kategorin, 

implicit product placement, innebär i sin tur att produkten eller varumärket syns i bild, 

men att dessa inte formellt uttrycks i tal. Integrated explicit product placement, som är 

den andra kategorin, kan istället ses som motsatsen till första kategorin då produkten i 

detta fall är en del av tv-programmet och att dess för- och nackdelar tydligt visas.  

Även Russell (1998) har klassificerat olika typer av produktplacering. Hennes 

klassificeringar är gjorda utifrån två olika dimensioner; visual respektive ver-

bal/auditory, vilka i sin tur skapar hennes tredimensionella ramverk [se Figur 7]. Screen 

placement kan enligt Russell (1998) ses som en visuell typ av produktplacering, då mot-

tagaren kan se varumärket antingen på en produkt eller i form av en reklamskylt i en 

utomhusscen. Dock finns det olika grader av screen placement beroende på hur väl va-

rumärket syns. Den andra dimensionen, script placement, ses istället som ver-

bal/auditory av Russell (1998), då denna placering sker genom att varumärket nämns i 

en dialog. Även script placement varierar i olika grader, bland annat beroende på hur 

ofta varumärket nämns, och i vilket sammanhang. Den sista dimensionen är en kombi-

nation av visual och verbal, då plot placement innebär att produkten eller varumärket 

blir en del av handlingen. Graderna av denna placering ligger i dess intensitet, där en 

endast kort benämning och visning av produkten ger en låg intensitet. Om produkten 

istället kopplas samman med handlingen eller skådespelaren innebär detta att intensite-

ten är hög (Russell 1998).  

 

 

Figur 7. A Three-Dimensional Construct of Product Placement. Från “Toward A Framework of Product 

Placement: Theoretical Propositions” av C.A. Russell, 1998, Advances in Consumer Research. Volym: 

25. Utgåva: 1. (Sida: 359). 

 

En mer eller mindre identisk klassificering till Russell (1998) är enligt oss Gupta och 

Lords (1998) klassificering. Även om benämningarna är olika så stämmer innebörden 
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mellan Gupta och Lords (1998) visual only med Russells (1998) screen placement då 

även denna innebär att en produkt, ett varumärke eller liknande syns i bild. Andra kate-

gorin, audio only, är även den identisk med Russells (1998) script placement. Den tredje 

och sista är Gupta och Lords (1998) combined audio-visual, vilken enligt oss kan jäm-

ställas med Russells (1998) plot placement. Även Gupta och Lord (1998) har olika gra-

der av varje kategori, men benämner istället dessa som antingen subtila eller framträ-

dande. Deras nästan identiska klassificeringar har vi tydliggjort i Tabell 4 som dubbel-

linjerat. Vid det här laget har läsaren med all säkerhet lagt märke till att de övre katego-

rierna i Tabell 4 är gråmarkerade. Detta symboliserar att innebörden av de olika förfat-

tarnas begrepp, enligt oss, stämmer överrens. 

 

4.2.3  Studier kring produktplaceringens effekt 

Gupta och Lord (1998) studerade effekten av ovan nämnda klassificeringar (visual only, 

audio only och combined audio-visual) gällande mottagarens återkoppling (recall). 

Även Law och Braun (2000) samt Wilson och Till (2011) genomförde liknande studier. 

Samtliga fann att audiovisuella placeringar leder till bättre varumärkesåterkoppling än 

separata visuella och audiella placeringar, ett resultat som Wilson och Till (2011) beto-

nar ligger i linje med flera studier. Dock visade Law och Braun (2000), som även un-

dersökte val (choice) av placerade varumärken, att audiovisuella placeringar tvärtom har 

svagast koppling till faktiska val. Istället visade det sig att visuella placeringar, som gav 

minst utslag gällande återkoppling, hade mest effekt på val. Detta indikerar enligt Law 

och Braun (2000) att produktplaceringar är effektivast när medvetenheten gällande pla-

ceringens påverkan är relativt låg hos mottagaren. 

Enligt Gupta och Lord (1998) leder en framträdande (prominent) placering till 

bäst minneseffekt, följt av traditionell reklam, och sist subtila placeringar: “As predict-

ed, the characteristics which render a product’s depiction prominent (e.g. large size, 

central position to the screen, integration to the action of the scene) make it vivid and 

memorable, relative to more subtle product depictions” (s. 56). Resultatet att framträ-

dande placeringar leder till bättre minnes- och återkopplingseffekt stöds av bland andra 

Law och Braun (2000), d’Astous och Chartier (2000) samt Wilson och Till (2011). Ett 

resultat av Law och Brauns (2000) studie är dock att en central placering inte påverkade 

respondenternas vilja att välja en produkt av det placerade varumärket efter visningen 
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av klippen. Att mäta detta menar de är viktigt då mätningen av val ligger närmare det 

sätt som konsumenten faktiskt agerar på marknaden. 

Fysisk interaktion mellan varumärket och karaktärer i ett tv-program eller film 

tycks, enligt studier gjorda av Gupta och Lord (1998), Yang och Roskos-Ewoldsen 

(2007) samt Wilson och Till (2011), ha en positiv effekt på mottagarens återkoppling 

till varumärket. En besläktad slutsats drog Russell (2002), vars studie visar att återkopp-

lingseffekten blir högre om varumärket vävs in i handlingen. Framför allt innebär en 

starkare koppling till handlingen att attityden till varumärket förbättras, på grund av att 

placeringen annars framstår som onaturlig. Även inkongruens mellan handlingen och 

modaliteten
30

 ökar mottagarens återkoppling, men medför också att denne reflekterar 

mer över varför varumärket är närvarande i sammanhanget (Russell 2002), vilket kan få 

omvänd effekt och leda till skepticism angående placeringen (Balasubramanian 2006). 

Reijmersdal, Neijens och Smit (2009) slår sammanfattningsvis fast följande: “When 

brands are integrated into editorial content, they profit from the attention that is paid to 

the editorial content. As a consequence, brand placements in editorial formats, as op-

posed to more commercial formats, gain more attention and are better remembered” (s. 

437-438). 

Även mottagarens nationalitet, kopplat till kultur, förefaller vara en signifikant va-

riabel i hur produktplaceringar uppfattas och accepteras. Karrh, Frith och Callison 

(2001) jämförde attityder till produktplacering i USA med de i Singapore, och fann 

både skillnader och likheter mellan de två. Båda urvalen lade i lika stor utsträckning 

märke till varumärken i film samt tv, och bekände även till lika stor del att produktpla-

ceringar påverkade deras personliga köpmönster. Det singaporianska urvalet visade sig 

dock reflektera mer över etiska aspekter av produktplacering och stödde regleringar av 

det, samtidigt som de inte på samma sätt som de amerikanska respondenterna upplevde 

placeringarna som betald reklam. Även McKechnie och Zhous (2003) jämförelse mel-

lan amerikaner och kinesiska respondenter visade att kulturella skillnader tycks få till 

följd att produktplacering inte är lika accepterat i vissa asiatiska länder. Studien visade 

också att individuella skillnader, på grund av de stora kulturella skillnaderna mellan 

länderna, inte tycktes spela in i resultatet. De två ovanstående studierna stärks till stor 

del ytterligare av Gupta, Gould och Grabner-Kräuter (2010) som fann signifikanta skill-
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 Modalitet är, i fallet med produktplaceringar, hur varumärket eller produkten framställs. 
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nader mellan franska, österrikiska och amerikanska mottagare av produktplacering. Till-

läggas bör dock att individuella skillnader och produktskillnader visade sig ha något 

större signifikans i deras studie. Gupta, Gould och Grabner-Kräuter (2010) sammanfat-

tade implikationerna av sina resultat på följande vis: “Overall, these results suggest that 

both domestic and international marketers of products, as well as global film makers 

and distributors, must be aware of these types of differences and consider them in de-

signing their marketing programs” (s. 52).  

 

4.2.4  Den traditionella produktplaceringsbranschen 

Det finns, enligt vår kännedom, ett mycket litet antal akademiska beskrivningar av den 

traditionella produktplaceringsindustrin, och ingen av den digitala. Russell och Belch 

(2005) beskriver de viktigaste aktörerna, förhållandena dem emellan, samt deras per-

spektiv på traditionella produktplaceringar, i en nordamerikansk film- och tv-kontext. 

En beskrivning av den traditionella produktplaceringsbranschen utifrån ett europeiskt, 

närmare bestämt nederländskt, perspektiv har gjorts av Smit, van Reijmersdal och 

Neijens (2009), som först genomförde observationer av en veckas tv-sändningar, för att 

sedan intervjua de aktörer som hade framträtt i dessa. Studien undersökte varför de yr-

kesverksamma hade beslutat att börja använda produktplaceringar, hur deras erfarenhet-

er inom gebitet var, och hur relationerna med andra aktörer uppfattades och såg ut. Fi-

gur 8 är Smit, van Reijmersdal och Neijens (2009) avbildning av den holländska pro-

duktplaceringsindustrin, och Figur 9 är Russell och Belchs (2005) beskrivning av den 

nordamerikanska motsvarigheten. Intressant att notera är att figur 8 inte beskriver någon 

direktkontakt mellan klient och tv-bolag, eller mellan agentur och tv-bolag, utan att 

produktionsbolaget är den aktör som har kontakt med samtliga övriga aktörer. 
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Figur 8. Relationships within the brand placement industry. Från ”Today's practice of brand placement 

and the industry behind it” av E.Smit, E. van Reijmersdal och P. Neijens, 2009, International Journal of 

Advertising. Volym: 28. Utgåva: 5. (Sida: 775). 

 

Figur 9. Structure of the Product Placement Industry. Från “A managerial investigation into the product 

placement industry” av C.A. Russell och M. Belch, M. 2005, Journal of Advertising Research, Volym: 

45. Utgåva: 1. (Sida: 75). 

 

Smit, van Reijmersdal och Neijens (2009) anger fyra olika huvudaktörer; klienter, agen-

turer, programföretag och produktionsbolag, medan Russell och Belch (2005) endast 

anger tre; klienter, agenturer samt studios/produktionsbolag. Denna skillnad tror vi dock 

kan härröras till det att de sistnämnda författarna har studerat både tv- och filmbran-

schen och valt att reducera avbildningen för att passa båda dessa branscher. Deras hol-

ländska kollegor studerade endast tv-branschen, och kunde därför även inkludera pro-

gramföretagen i sin avbildning. 

När det kommer till relationerna mellan aktörerna fann båda studierna att initiati-

ven till att genomföra produktplaceringar kan komma från två håll; från klienten eller 

produktionsbolaget, med eller utan agenturer som mellanhänder. Förhållandet mellan 

produktionsbolagen och programföretagen ansågs även i det nederländska fallet vara 

relativt känsligt, då programföretagen ansvarar för kanalens profil och är juridisk ansva-

riga för det som faktiskt sänds (Smit, van Reijmersdal & Neijens 2009). 
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Klientens roll i nätverken skiljer sig åt, till stor del beroende på karakteristika som 

storlek och sofistikationsnivå
31

. I Russell och Belchs (2005) studie visade det sig att det 

fanns såväl små, som mycket stora, företag bland de produktplacerande klienterna. 

Dessa hade olika grad av sofistikation när det kom till att välja vilka program som de 

ville förknippas med genom produktplaceringar, och såg också olika på produktplace-

ring. De klienter som inte såg produktplacering som en fullt integrerad del av deras 

marknadsstrategier, utan snarare som ett verktyg vid sidan av dessa, hade även en ten-

dens att använda agenturer som mellanhänder (Russell & Belch 2005).  

 

 

4.3  Digital produktplacering; sömlös infogning av  

produkter och varumärken 

Ett fåtal forskare eller författare har bemödat sig med att definiera den nya tekniken, 

som kom att testas av Warner Bros. Domestic Television Distribution först år 1999 

(Ross 1999). Ross (1999) benämnde tekniken virtual product placement och förklarade 

den som att en produkt sömlöst kan infogas i direktsänt eller inspelat videomaterial, 

vilket gör att produkten ser ut att ha varit på plats vid inspelning. Poniewozik (2001) 

gick djupare i en liknande förklaring av tekniken: ”seamlessly insert 3-D objects into 

video footage – a Pepsi on a desktop, a Lexus at a curbside, a box of Tide on a counter-

top – where there was nothing before”. Paul Slagle, chef för försäljning och marknads-

föring på Princeton Video Image
32

, förklarade i Friedman och Neff (2001) att tekniken 

möjliggjorde att bilder eller produkter kunde omplaceras och tas bort från existerande 

material.  Drennan och McDonnell (2005), som använde sig av samma benämning på 

tekniken, förklarade den istället som en teknik för att digitalt infoga en bild av en pro-

dukt i ett tv-program eller film, efter det att den redan spelats in. Almond (2007) har en 

snarlik förklaring, men benämner istället tekniken digital product placement och menar, 

precis som Drennan och McDonnell (2005), att tekniken innebär att annonsörer infogar 

bilder på produkter i tv-program, efter det att programmet har spelats in. Almond (2007) 

väljer dock att tillägga att produkterna har infogats i scener där det från början fanns en 
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 I detta sammanhang: hur utvecklat och avancerat klientens arbete med marknadsföring är. 
32

 Princeton Video Image var en av de första som utförde experiment kring digital produktplacering 

(Gorman 2006). 
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produkt utan varumärke, eller ingen produkt alls, vilket liknar Poniewoziks (2001) för-

klaring. 

Digital produktplacering har, enligt både Almond (2007) och Scott Robert Olson 

(i Galician 2004), uppkommit på grund av att den tekniska utvecklingen har gjort fram-

steg och möjliggjort för mottagare att undvika reklam. Almond (2007) uttrycker det som 

att ”This advertising format essentially fights fire with fire” (s. 630) och menar då att det 

är samma digitala teknik som har utvecklat PVR-apparater, som nu har skapat digital 

produktplacering. Scott Robert Olson (i Galician 2004) uttrycker det istället som följer: 

“So digital media frees consumers from advertising, but those who live by the sword die 

by it, and it seems that the same digital technology that frees us from advertising is the 

same technology that will find new ways to market to us” (s. 256). 

Tekniken är enligt Drennan och McDonnell (2005) eftertraktad av annonsörer då 

de, efter att de har sett en testpubliks reaktion, kan anpassa den digitala produktplace-

ringen för att sedan lansera filmen för resten av marknaden. Detta har även Tomlinson 

och Doyle (2010) uppmärksammat. Fördelarna gentemot traditionell produktplacering 

är dock fler än så, och Drennan och McDonnell (2005) fortsätter att poängtera att tekni-

ken gör det möjligt att anpassa produktplaceringen utifrån geografiska områden samt 

demografi. Denna poäng utvecklar Wenner (2004) genom att förklara att språket på ett 

flingpaket exempelvis kan anpassas så att det kan läsas på ett enkelt sätt i både Frank-

rike och Spanien. Wenner (2004) ser även fördelar såsom att en plats kan säljas flera 

gånger eller att produkterna kan bytas ut, vilket medför att mottagaren slipper se pro-

dukter som har försvunnit från marknaden för länge sedan i filmer eller tv-program. 

Almond (2007) säger i sin tur att studios och annonsörer har funnit att tekniken gör att 

processen kring produktplacering blir både enklare och snabbare med hjälp av den digi-

tala varianten. Dick Robertson i Ross (1999) uttrycker det som att ”This is just a better 

way of doing it, so the product placement doesn't have to live in the show's negative 

forever. And it has to be done tastefully, so it's not offensive to the show or to the actors 

in the show”. 

Huruvida skådespelare hamnar i kläm, på grund av tekniken, är något som Al-

mond (2007) fokuserade på i sin artikel, där han insåg problemet i att skådespelare inte 

vet vilka produkter som de förknippas med. Tidigare har skådespelare känt till vilka 

produkter som har använts i tv-program eller filmer, men med hjälp av digital produkt-
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placering behöver inte produkten längre finnas på plats vid inspelning. Även Wenner 

(2004) tar upp problemet med den etiska aspekten kring digital produktplacering. Var-

ken manusförfattare, producenter eller skådespelare kunde nämligen ha förutsett tekni-

kens uppkomst, och det faktum att produkter nu kan läggas in i efterhand i redan färdigt 

material. Dock trycker Wenner (2004) ändå på det faktum att liknande förändringar har 

gjorts tidigare, då tidigare svartvit film gjordes om till färg med hjälp av ny teknik. 

Samtidigt tror han att juridiska avtal i framtiden kommer att inkorporera klausuler om 

digital produktplacering. En annan aspekt som Wenner (2004) tar upp är insikten i att 

även om fördelen är att produkter kan bytas ut med hjälp av tekniken, innebär det också 

ett problem då mottagaren kan få se en ny produkt i en gammal serie. Den digitala pro-

duktplaceringens styrka, att produkten ser ut som den alltid funnits där, blir därmed dess 

svaghet (Wenner 2004), då det ser ut som om att produkten har existerat längre än vad 

den faktiskt har (Friedman & Neff 2001).  

 

 

4.4  Innovationer och dess spridning 

För att belysa digital produktplacering som en potentiell innovation följer i detta avsnitt 

en presentation av hur innovationer enligt innovationsteorier sprids. Everett M. Rogers 

ses som ett av innovationsforskningens stora namn. Hans teorier, som först presentera-

des i Diffusion of Innovations år 1962, är vida kända och därmed en självklar del i detta 

avsnitt
33

. Wejnert (2002) har i sin artikel sammanställt mycket av det som har skrivits 

om innovationer och dess spridning genom åren, vilket har resulterat i ett ramverk av 

variabler som påverkar spridningen av en innovation. För att få ett annat perspektiv på 

innovationer har vi valt att även inkludera en del av hennes resultat. 

 

4.4.1  Definition av innovation 

Ett flertal olika definitioner av begreppet innovation förekommer i olika sammanhang. I 

Svenska Akademiens ordlista (Innovation, 2012) kan läsas att en innovation är införan-

det av en nyhet, eller förnyelse av någonting. Enligt OECD
34

 (2012) är en innovation 

implementeringen av exempelvis en ny, eller förbättrad, produkt, marknadsföringsme-
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 Vi har dock använt den femte upplagan från år 2003. 
34

 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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tod eller process. Rogers (2003/1962), i sin tur, använder följande definition: ”An inno-

vation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other 

unit of adoption” (s.12). Samtidigt poängterar han att en innovation inte behöver vara 

ny, i tidsmening, utan att en idé som anses vara ny enligt en individ också är en innovat-

ion. Frankelius (2009) betonade ordets språkliga innebörd och fastslog då att en innova-

tion inte behöver vara teknisk, utan att en innovation betyder ”something 1) new with 

high-level of originality, 2) in whatever area 3) that also breaks in to (or obtains a foot-

hold in) society, often via the market, and 4) mean something revolutionary for people” 

(s. 49). 

 

4.4.2  Rogers spridningsteori 

Innovation är det första elementet av fyra
35

 som bygger upp Rogers (2003/1962) teori 

Diffusion of Innovations. Han poängterar att det är svårt och kan ta lång tid att få en ny 

innovation att börja användas, trots dess fördelar. När en ny idé uppkommer ställs enligt 

Rogers (2003/1962) vanligtvis ett antal frågor, där individer bland annat vill veta hur 

innovationen fungerar, samt vilka för- och nackdelar den har för individens situation. 

Samtidigt finns det enligt Rogers (2003/1962) fem attribut hos innovationer som be-

stämmer den takt med vilket en innovation antas. Den första är innovationens relativa 

fördel i jämförelse med andra produkter. Ju högre denna relativa fördel är, desto snabb-

bare antas innovationen (Rogers 2003/1962). Det andra attributet, kompatibilitet, inne-

bär att innovationen kommer att antas snabbare om den passar normerna i det sociala 

systemet. Även innovationens komplexitet, som är det tredje attributet, bestämmer tak-

ten, då innovationer som är mer lättförståeliga antas snabbare (Rogers 2003/1962). De 

två sista attributen, testbarhet och observerbarhet, inbegriper möjligheterna att testa och 

observera resultatet av innovationen. Om dessa möjligheter är höga blir följden att in-

novationen antas snabbare (Rogers 2003/1962).  

Communication channel, som är det andra elementet i spridningsteorin, innebär i 

sin tur hur kunskapen om den nya innovationen förs vidare. Exempelvis menar Rogers 

(2003/1962) att mellanmänsklig interaktion är det bästa sättet att få någon att skapa sig 

en åsikt om innovationen. Det tredje elementet, time, ingriper bland annat en femstegs-
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process som Rogers (2003/1962) kallar the innovation-diffusion process. Denna process 

tar sin början i att individen får kunskap om innovationen, varefter ett steg följer där 

individen skapar sig en åsikt om innovationen, och därigenom övertygas. Tredje steget 

innebär att individen tar ett beslut för eller mot användningen av innovationen (Rogers 

2003/1962). Därefter implementeras innovationen och börjar användas innan individen 

vill ha en bekräftelse, antingen på att rätt beslut har fattats, eller att innovationen ska 

sluta att användas. För företag kan denna process ta längre tid än för individer eftersom 

fler aktörer då ofta är delaktiga i beslutsprocessen (Rogers 2003/1962). 

Huruvida steg tre leder till att innovationen antas (adoption) beror enligt Rogers 

(2003/1962) även på individen, då vissa individer antar innovationer snabbare än andra. 

Individer kategoriseras i detta sammanhang av Rogers (2003/1962) i fem adopter cate-

gories; innovators, early adopters, early majority, late majority och laggards [se Figur 

10]. Rogers menar att endast 2,5 procent av individerna i ett system kan kallas innova-

tors. Dessa kännetecknas av att de är risktagare som vågar vara först att testa en inno-

vation. Early adopters utgör 13,5 procent och ses som en förebild för resterande grupper 

när de antar en innovation. Nästa grupp, early majority, räknas som 34 procent av indi-

viderna och är gruppen som antar en innovation precis innan den genomsnittliga indivi-

den. De följer hellre än leder, och har en längre innovation-diffusion process än de före-

gående två. Late majority, vilken är den fjärde kategorin, står även de för 34 procent och 

ses som den genomsnittliga individen. Individer i den sistnämnda kategorin är skeptiska 

till nya innovationer och antar ofta innovationer på grund av en yttre press. Slutligen 

återfinns laggards, vilka är ytterst misstänksamma, har begränsade resurser att anta in-

novationer med, och utgör 16 procent av individerna i ett system. Det social system som 

Rogers (2003/1962) beskriver är det fjärde av hans element i spridningsteorin, och 

handlar om struktur och normer (Rogers 2003/1962). 

 

Figur 10. Adopter Categorization on the Basis of Innovativeness. Från Diffusion of Innovations av E.M. 

Rogers, 2003. Upplaga: 5 (Original publicerat 1962). New York: Free Press. (Sida: 281). 
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4.4.3  Wejnerts konceptuella ramverk 

Wejnert (2002) ställer i sin artikel upp ett konceptuellt ramverk av variabler som enligt 

henne påverkar spridningen av en innovation. Hon utgår ifrån tre komponenter; karakte-

ristikan hos innovationen, karakteristikan hos innovatören, samt miljökontexten. Under 

varje komponent återfinns ett antal undergrupper. Bland annat menar Wejnert (2002) att 

huruvida innovationen ger publika eller privata konsekvenser påverkar dess spridning. 

Publika konsekvenser är sådana som påverkar exempelvis länder eller stater, vari de 

antas när informationen spridits över världen, och Wejnert (2002) tar lagar kring patent 

som exempel på detta. Privata konsekvenser påverkar exempelvis företag och kommu-

ner organisatoriskt, och sprids istället genom kontakter. En annan aspekt som Wejnert 

(2002) tar med är fördelar över kostnader, där kostnader för innovationen påverkar om 

den antas eller inte.  

När det kommer till karakteristikan hos innovatören menar Wejnert (2002) att den 

status som företaget har, hur väl de känner till innovationen, och var i det sociala nät-

verket som företaget befinner sig påverkar dess process att anta en innovation. Fortsätt-

ningsvis menar hon att den tredje komponenten, miljökontexten, kan delas in i olika 

undergrupper där exempelvis även den geografiska miljön och politiska förhållanden 

påverkar processen. Den senare förklarar Wejnert (2002) med att ”Political situations 

could inhibit or postpone adoption of some innovations” (s. 314), detta med hjälp av 

olika lagar eller regler.  
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5  Produktplaceringens uppmärksamhet i 

media 

I detta kapitel, som inleder den empiriska presentationen, avser vi att beskriva den in-

formation och kunskap om traditionell och digital produktplacering som har förekom-

mit i svensk och internationell dagspress och magasinspress, samt på Internet, under de 

senaste åren. Detta kommer sedan att, tillsammans med de primärdata vi har samlat in 

i form av intervjumaterial, ställas emot teori- och litteraturfältet i kapitel 8.  

 

 

5.1  Produktplacering allt vanligare i tv-rutan 

Som vi uttryckte i problemdiskussionen har marknadsförare fått söka nya vägar att nå 

mottagaren på, och vi har noterat att produktplacering anses vara på frammarsch i Sve-

rige och resten av världen, med tyngdpunkt i USA. Produktplacering gör det svårare för 

mottagaren att undgå det som annonsören vill marknadsföra, och kan dessutom kännas 

som ett naturligare inslag i det totala innehållet. Mats Urde, forskare i varumärkesstra-

tegi, förklarar i Kvarntorp (2011) varför det framstår som naturligare: 

 

’Traditionell tv-reklam, när man trycker in ett varumärke i rutan, kan kän-

nas konstlat. Visar man i stället upp en vara eller en produkt i ett spännande 

sammanhang som väcker uppmärksamhet får det en annan effekt.’ 

 

Urde ger ytterligare en, direkt ekonomisk, anledning till att produktplacering blir allt 

mer populärt. Han hänvisar nämligen till att många internationella medierådgivare me-

nar att produktplacering är tre till fem gånger så kostnadseffektivt som traditionella re-

klamplatser. Peter Carnello (i Kvarntorp 2011), på den svenska produktplaceringsbyrån 

Inbetween Entertainment, har sett en tydlig ökning av intresse hos annonsörer efter att 

den mest intensiva delen av finanskrisen 2008-2009 avtog i styrka. Carnello tror att fi-

nanskrisen fick många annonsörer att förstå att kunderna behövde bli nådda på nya sätt, 

och att produktplacering därför har kommit in som ett nytt alternativ (Kvarntorp 2011). 
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När det kommer till uppmärksamheten för produktplacering i svensk media finns 

det ett tydligt mönster i att en stor mängd artiklar är skrivna i början av 2011, alltså ett 

ungefärligt halvår efter det att den nya radio- och tv-lagen (SFS 2010:696) trädde i 

kraft. Lagen beskrivs ha haft en effekt på det praktiska arbetet med produktplaceringar, 

då det har lättat på begränsningarna och tydliggjort vad som är tillåtet, och när (Fahl 

2011; Kvarntorp 2011). En annan bidragande orsak till uppmärksamheten kring pro-

duktplaceringar i Sverige under våren 2011, tycks även ha varit den andra säsongen av 

den populära tv-serien Solsidan
36

 som innehöll många produktplaceringar. En av annon-

sörerna i Solsidan är biltillverkaren Lexus, vars svenske informationschef Bengt Dal-

ström i Brännström (2011) förklarar varför de valde att produktplacera i serien: 

 

’Att få vara med på ett redaktionellt samarbete på det här sättet är gläd-

jande och inspirerande för oss. Det är ett fint sätt att påminna om varumär-

ket i ett attraktivt sammanhang.’ 

 

Jason Franklin på det australiensiska produktionsbolaget Southern Star beskriver i 

Kalina och Quinn (2011) varför många företag inte längre nöjer sig med att annonsera 

på traditionellt vis, utan även vill synas i redaktionella sammanhang: 

 

’These days advertisers are looking for more bang for their buck and they 

want to be part of content where people are most attentive…TVC [Televi-

sion Commercials] gets overlooked these days. The real upswell is from ad-

vertisers wanting to be a part of where people are most interested, which is 

watching good content.’ 

 

Rockler-Gladen (2008) är inne på ett liknande spår: ”Why has product placement 

become so common? Because it works”. Hon menar att produktplacering är en strategi 

som för ut budskap till konsumenter vare sig de vill det eller inte och att det behövs i 

dagens konkurrensintensiva reklamklimat. 

                                                 
36

 Avsnitt 1 av Solsidans andra säsong beräknas ha setts av totalt 3,2 miljoner tittare (TV4-gruppen 

2011a). Detta kan jämföras med Sveriges Televisions klassiska program Kalle Anka och hans vänner 

önskar God Jul, som år 2010 lockade 3,3 miljoner tittare på julafton (Jurjaks 2010). 
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Det är inte heller endast annonsörer som ser produktplacering som en attraktiv 

dellösning på sina huvudbryer. För film- och tv-bolagen har produktionskostnaderna 

också stigit brant under en längre tid (Rockler-Gladen 2008); en storfilm kostar idag 

ofta miljardbelopp mätt i svenska kronor, och som exempel uppges att skådespelaren 

Charlie Sheen under slutet av sin tid i tv-serien Two and a Half Men tjänade upp emot 2 

miljoner dollar per avsnitt (Flint 2011). Genom att ta betalt för att produkter och varu-

märken syns i innehållet öppnas på så vis en ytterligare, alltmer nödvändig, intäktskälla 

upp för branschen (Rockler-Gladen 2008). 

 

 

5.2 Inget okontroversiellt område 

Produktplaceringar är dock omtvistade ur flera synvinklar. De lagar som reglerar place-

ringarna kan vara en utmaning för de tv-bolag som använder det, samtidigt som skåde-

spelare och manusförfattare känner att de inte alltid får sin del av kakan (Anderson 

2006). Många mottagare vill inte heller uppleva att bli utsatt för omedveten, så kallad 

subliminal, marknadsföring (Mildner 2006). Det finns även nackdelar ur producenternas 

och annonsörernas perspektiv, då en produktplacering traditionellt sett kräver att pro-

dukten eller varumärket finns på plats redan under inspelningen. Därigenom orsakas 

fördröjningar under inspelningarna samt krav på lång planeringshorisont för parterna 

(Mildner 2006). 

Som ett exempel på lagars inverkan fälldes svenska TV4 under våren 2012 av 

Granskningsnämnden
37

 för sin användning av en produktplacering i dokusåpan Robin-

son. Deltagarna fick i programmet besöka en Sibylla-kiosk för att stilla sin hunger, nå-

got som snabbmatskedjan uppges ha betalat 1 miljon kronor för (Helander 2012; Öst-

lund 2012). Granskningsnämnden angav att TV4 dels hade alltför otydlig information 

om att programmet innehöll produktplaceringar, och att programmet även framhävde 

Sibyllas produkter på ett otillbörligt sätt, med hänvisning till den ansenliga exponering-

en (Östlund 2012). Detta var TV4:s första produktplacering efter den nya radio- och tv-

lagens införande, och bolagets programdirektör Åsa Sjöberg var, likt Sibylla, nöjd med 

själva placeringen, men tillstod i Östlund (2012) att det är en svår balansgång: 

                                                 
37

 Granskningsnämnden tillhör Myndigheten för radio och tv, och övervakar att regler för innehållet i 

redan sända program följs. År 2011 ledde 5 % av alla granskade ärenden till fällningar (Myndigheten för 

radio och tv 2010). 
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’Vi ska fortsätta att jobba för att hitta rätt nivå på exponeringen i linje med 

lagens intentioner, Granskningsnämndens praxis, annonsörernas behov och 

våra redaktionella bedömningar. Här finns en möjlighet till nya intäkter och 

vi vill naturligtvis få detta att fungera. Vi ger inte upp.’ 

 

 

5.3  Utveckling inom utveckling 

Under mitten av 2000-talets första decennium dök en rad nyhetsartiklar upp, främst 

amerikanska sådana, som berörde en utveckling inom produktplaceringsområdet. Det 

som uppmärksammades var något som inte tittarna lade märke till, vilket heller inte var 

meningen. I ett avsnitt av den amerikanska komediserien Yes, Dear som sändes i april 

2005 syntes nämligen ett paket av ett känt märke av frukostflingor på ett bord i cirka 20 

sekunder, trots att det inte fanns på plats under inspelningen (Mildner 2006; Gorman 

2006). 

Placeringen av flingpaketet var den första kommersiella tillämpningen av den tek-

nik som hade utvecklats av Marathon Ventures i samarbete med kanalen som program-

met sändes i, CBS, och följdes snart av digitala placeringar i svensksända serier såsom 

CSI: Crime Scene Investigation och How I Met Your Mother (Gorman 2006). I slutet av 

2005 tecknade Marathon Ventures även ett avtal med CBS konkurrentbolag FOX 

(Mildner 2006). Redan år 1999 hade dock experiment gjorts utan betalningar inblan-

dade, och då av Princeton Video Image. Vid den tidpunkten såg dock tv-bolagen inte 

lika ljust på de nya möjligheterna, till stor del på grund av svårigheten att marknadsföra 

möjliga placeringar till annonsörerna (Gorman 2006). 

Marathon Ventures beskrivs i Gorman (2006) som problemlösarna när det kom 

till svårigheten att erbjuda reklamytor till kunderna. Företagets grundare David Brenner 

menar i Gorman (2006) att deras system skapar samma typ av kontroll för programföre-

tagen som vid traditionell tv-reklam: ”’We have created a system that allows everybody 

involved to make more money’”. 

 

5.3.1  Fördelar som tekniken för med sig 

Det finns, enligt användarna av tekniken, en rad fördelar med digital produktplacering. 

En av dessa, som bland annat Mildner (2006), Lubell (2006) och Stransky (2011) näm-
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ner, är att det skapar möjligheter att sälja reklamytor till annonsörer vid flera tillfällen, 

vilket inbringar nya intäktsströmmar för rättighetsägarna. Till exempel kan en produkt 

som placerades in under första sändningsomgången av en tv-serie bytas ut inför en re-

priseringsomgång en tid senare, eller vid utgivning av den på DVD eller BluRay.  

Stranskys (2011) artikel uppmärksammar hur avsnitt av How I Met Your Mother, 

som ursprungligen sändes år 2006, under repriseringar innehöll reklam för filmer som 

hade premiär först fyra år efter originalsändningen. Detta var alltså ett exempel på för-

delen som nämndes i stycket ovan, men också ett exempel på en ytterligare fördel med 

tekniken; att kunna anpassa produktplaceringarna efter olika marknader, då reklamen 

för filmen Bad Teacher i detta fall endast visades i New Yorks storstadsregion. Roy 

Baharav, VD på SeamBI, vilka tekniskt genomförde placeringen, förklarar i Stransky 

(2011) att företaget med digitala produktplaceringar försöker att finna en hybrid mellan 

reklam och produktplacering, för att skapa intäkter genom hela tv-programmets livscy-

kel. 

Lubell (2011) tar i sin artikel upp den fördel som producenter får från tekniken, då 

de inte längre behöver tänka på att inkorporera produkten i manus eller vid inspelnings-

tillfället, något som även Mildner (2006) framhäver i sin artikel. Samtidigt fortsätter 

Lubell (2011) att nämna det faktum att risken för att produktplaceringen klipps bort 

elimineras. Flexibiliteten med den digitala produktplaceringen är något som även Mi-

chael Branagh (i Kalina & Quinn 2011) påpekar: ”’Digital insertion allows quicker 

turnaround and more flexibility around schedules and campaigns, as well as the ability 

in post-production to really make sure the product is looking right’”. 

 

5.3.2  Nackdelar med tekniken 

Trots teknikens alla fördelar påpekar flertalet artikelförfattare de nackdelar som följer 

av tekniken. Bland annat är en åsikt att tekniken påverkar integriteten av ett program 

(Stransky 2011), samtidigt som vissa skribenter nämner de etiska aspekterna kring tek-

niken (Kuczynski 2000; Stern 2000). I Kuczynski (2000) uttrycker Harry Jessell, redi-

gerare för Broadcasting & Cable Magazine, sin oro över att använda tekniken i nyhets-

inslag, då tittaren inte kan vara säker på dess riktighet. Den digitala produktplaceringens 

sätt att smyga sig förbi tittarens vaksamma öga är något som Hall (2007) uppmärksam-
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mar, då han säger att tekniken har blivit kritiserad för att vara smygreklam (stealth ad-

vertising).   

Att produkterna som infogas måste passa in i kontexten i det program som de in-

korporeras in i kan också ses som en begränsning, och tydliggörs av ett citat från David 

Brenner på Marathon Ventures: ”’We wouldn't put a Coke can on the bathroom sink’” (i 

Lubell 2011).  

 

5.3.3  Framtidstro 

Trots nackdelarna med tekniken tros framtiden se ljus ut för användandet. Roy Baharav 

(i Stransky 2011) tror att vi kommer att få se mer av tekniken i framtiden, då trycket på 

mer traditionell reklam ökar. Även Peter Carnello (i Kvarntorp 2011) tror att arbetet 

med produktplaceringar, tack vare teknikutvecklingen, kommer att ske mer i samband 

med redigeringen och på så vis kunna anpassas efter marknadsskillnader.  
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6  MirriAd och tekniken bakom 

I nedanstående kapitel sammanförs empiri, hämtad från dokumentstudier och intervjun 

med Kian Kormi, för att ge läsaren en god förståelse för hur digital produktplacering 

fungerar enligt det sätt som MirriAd erbjuder den. En kort introduktion till hur företa-

get och affärsidén uppkom presenteras, innan en utläggning av MirriAds tekniska lös-

ningar görs. Avslutningsvis följer ett avsnitt om MirriAds kunder och konkurrenter.  

 

 

6.1 MirriAds historia 

Ett intresse för framväxande teknik och smart grafisk bearbetning fick före detta BBC-

chefer att bilda företaget MirriAd år 2007 (Kormi 2012-03-27). De var bland annat in-

tresserade av teknologin som möjliggjorde att virtuella logos
38

 kunde dyka upp på fot-

bollsplanen under en tv-sändning av en fotbollsmatch, och att spelarna kunde springa 

över dem på ett, till synes, helt realistiskt vis. När kollegorna lämnade BBC letade de 

efter andra användningsområden för denna teknik, och fann då företaget Imagineer 

Systems. Imagineer Systems tillhandahöll en teknik, kallad Planar tracking, som inne-

bar att en mjukvara sökte igenom en video för att se var bilder kunde placeras in. Bil-

derna som placerades in ärvde därigenom videons egenskaper, såsom skärpa och re-

flektioner, vilket gjorde att de såg realistiska ut [Se Bilaga 2 för en före- och efterbild 

där en vattenflaska placerats in med hjälp av digital produktplacering]. Frågan som 

BBC-cheferna ställde sig då var vad de kunde göra med denna teknik, och Kormi me-

nade att det ”uppenbara svaret” blev reklam. Kormi (2012-03-27) uttryckte behoven på 

följande vis: ”There were two needs. We had a solution looking for a problem, and the 

other one was that there was a problem looking for a solution, and the both intercepted 

perfectly”. 

I dagsläget har MirriAd 45 anställda, varav hälften arbetar i Storbritannien där 

huvudkontoret för verksamheten är lokaliserad samt all forskning och utveckling bed-

rivs. Den andra hälften är lokaliserad i Mumbai, Indien, där MirriAds driftcentral åter-

finns.  

 

                                                 
38

 I detta fall en fotbollsklubbs klubbmärke/logo.  
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6.2 The MirriAd Solution 

Enligt MirriAd (2012e) minskar tittarsiffrorna med 25 procent under tv-sändningarnas 

reklampauser, då många tittare inte vill bli störda av reklam. Företaget menar att de 

därmed erbjuder en alternativ marknadsföringslösning som gör tittaren nöjd, samtidigt 

som tekniken är lätthanterlig för annonsörer. Med hjälp av tekniken ZoneSense
TM

 scan-

nas videomaterial för att hitta de bästa placeringarna för varumärken, varefter en med-

arbetare går igenom de föreslagna placeringarna. Detta görs enligt Kormi manuellt på 

grund av att mjukvaran kan anse att exempelvis en persons panna är ett lämpligt ställe 

att sätta en logotyp på. När detta är gjort är materialet klart för uppladdning till Mirri-

Ads onlinekatalog
39

. Kormi (2012-03-27) förklarade katalogens roll enligt nedan:  

 

The catalogue system is the crown jewel of our products. It is a white-

labeled product, that’s to say that every broadcaster could make it look like 

theirs, and it is an online market place where content meets advertisers. 

 

I katalogen kan annonsörer, producenter, tv-bolag, med flera, snabbt och lätt se, lyssna 

på, och skapa material för försäljning (MirriAd 2012c). Från en innehållsägares per-

spektiv kan därmed ett slags butiksfönster skapas, där varje scen som finns till försälj-

ning visas, tillsammans med information om avsnitt, när det ska sändas samt hur lång 

tid och var i materialet som ett varumärke eller en produkt kan placeras. Därefter kan 

annonsören, enligt sina preferenser, gå in i katalogen och söka efter material som upp-

fyller deras krav på exempelvis demografi (MirriAd 2012c).  

Som exempel på hur katalogen fungerar tar Kormi en annonsör och dess preferen-

ser. Denne vet att de har en kampanj som går under hösten, där målgruppen är män i 

åldrarna 16–24 år, att den vill uppnå ett visst antal TVR
40

, och att den vill göra det i en 

komediserie. Genom att mata in kriterierna i katalogen kan annonsören få fram de vi-

deoresultat som bäst stämmer in på dessa kriterier. Därefter kan de titta på, lyssna på, 

och skicka vidare förslaget till en kollega, innan de väljer videomaterial och bistår Mir-

riAd med bildmaterial. När MirriAd sedan har skapat den digitala produktplaceringen 

får annonsören möjlighet att se och godkänna denna innan det går till sändning.  

                                                 
39

 En B2B-säljportal där allt material för digital produktplacering finns tillgängligt  
40

 Television rating point, ett branschmått på hur stor räckvidd som nås. 
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Som ett komplement till ZoneSense
TM

 och onlinekatalogen erbjuder MirriAd, i sin 

lösning till innehållsägare och annonsörer/köpare, en oberoende mätning av värdet på 

kampanjen. Mätningen görs av en tredjepart och ger innehållsägaren viktiga mått som 

kan användas för att värdera medieutrymmet. Samtidigt ger mätningen ett beslutsun-

derlag för annonsören och ett riktvärde för ROI
41

, där värde bland annat mäts i termer 

av hur ofta som varumärket syns, hur länge, storleken på placeringen samt förväntade 

och faktiska tittarsiffror (MirriAd 2012e). På så vis finns, enligt Kormi, alla verktyg 

som köparen behöver för att fatta ett välinformerat beslut inkorporerade i systemet. 

 

 

6.3  Olika typer av digital produktplacering 

Kort uttryckt menar företaget att de erbjuder annonsörer en flexibel målsättning, garan-

terad exponering och en mätbar effekt (MirriAd 2012a). Innehållsägare får i sin tur ge-

nom MirriAd möjligheten att tjäna pengar på existerande material, återanvända sitt lager 

av inspelat material och generera ”obegränsad potential för intäktsökning” (fritt översatt 

från MirriAd 2012b). På MirriAds hemsida (2012a) kan annonsören och innehållsäga-

ren ta del av videoklipp av hur tekniken fungerar, där varje typ av digital produktplace-

ring som MirriAd erbjuder exemplifieras. Det finns enligt Kormi tre huvudtyper: video 

placement, product placement och signage [se Bilaga 2 för bilder av respektive typ]. 

Video placement innebär att de kan lägga in en video i en video, exempelvis i en scen 

där en familj sitter i vardagsrummet och tittaren kan se att en film visas på tv:n. Product 

placement innebär i sin tur att förslagsvis en läskburk ställs på ett bord. Signage innebär 

slutligen att bilden på en skylt i busskuren, eller en affisch på en vägg, kan bytas ut.  

 

 

6.4 MirriAds kunder och konkurrenter 

6.4.1  MirriAds nätverk 

Viktigt att notera i är att MirriAd inte säljer direkt till varken annonsörer eller produkt-

ionsbolag. Istället berättade Kormi att de endast säljer via programföretag såsom 

MTG/Viasat Group, därunder TV3, som i sin tur säljer MirriAds lösningar. Detta kom-

                                                 
41

 Return On Investment (avkastningen på en investering). 
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mer sig av att MirriAd sedan företagets början har behövt bestämma sig för var i distri-

butionskedjan de vill befinna sig. Kormi förklarade att distributionskedjan startar med 

annonsören (brand), vilka vanligtvis går till en mediebyrå som köper reklamplatser 

(media buyer). Mediebyrån går i sin tur till en säljare av reklamplatser (media seller), 

exempelvis en avdelning inom ett tv-bolag, för att skapa ett avtal. 

MirriAds inledande tanke, enligt Kormi, var därmed att sälja direkt till annonsö-

ren, då det är de som har pengarna [se pil a i Figur 11]. Däremot hade annonsörerna 

endast produkten eller varumärket, och inget videomaterial att digitalt produktplacera i. 

Därför gick MirriAd i ett andra steg [se pil b i Figur 11] till produktionsbolaget och frå-

gade om de önskade öka sina intäkter till produktionen genom att i efterhand infoga 

produkter och varumärken i deras produktioner. Enligt Kormi (2012-03-27) var pro-

duktionsbolagen positiva till detta då flertalet produktionsbolag har fått sin budget ned-

skuren. Dock blev i detta steg många tv-bolag (broadcasters) då tveksamma och sade 

enligt Kormi (2012-03-27): “Hang on, your job as a production company is to produce 

a show, and we will commission or buy this show off you, and to interpret that: we keep 

all the money from the advertising around the show”. Därmed insåg MirriAd att deras 

naturliga kunder är tv-bolagen [se pil c i Figur 11] även om de, finansiellt sett, befann 

sig i fel ände av distributionskedjan. Kormi (2012-03-27) förklarade anledningen till 

varför tv-bolagen kom att bli deras kunder: ”…because they have all of the pipeline 

managements, they can get us the video in the right formats, they have the compliance 

people, the regulatory people, they have the lawyers to negotiate revenue shares, and 

rights shares and rights issues”. På så vis förenklas MirriAds arbete. 

 

 

Figur 11. MirriAds distributionskedja för digitala produktplaceringar, beskrivet av Kormi (2012-03-27). 
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Till dags dato
42

 har MirriAd skrivit kontrakt med 16 innehållsägare, däribland Sky, Via-

sat och Discovery (MirriAd 2012b). Samtidigt har de indirekta projekt
43

 med 32 stycken 

annonsörer, såsom Coca-Cola, Samsung och Unilever (MirriAd 2012a) [i Bilaga 5 åter-

finns en fullständig förteckning över MirriAds innehållsägare och annonsörer]. 

 

6.4.2  Konkurrenter i en stor bransch 

Enligt Kormi har det i tre årtionden kunnat infogas föremål i videomaterial och få dem 

att se realistiska ut. Han tar som exempel dinosaurierna i Jurassic Park, som enligt ho-

nom ser realistiska ut även med dagens mått. Kormi uppskattade antalet post-production 

companies till 75 000 stycken runtom i världen, och menar att MirriAd på så vis har 

många konkurrenter. Däremot tillägger han att det MirriAd gör inte bara är ”the magic 

at the end” (Kormi 2012-03-27). Det MirriAd gör är att skapa reklam av möjligheten, 

och det som är unikt för MirriAd, vilket också är patenterat, är tekniken vilken Kormi 

(2012-03-27) beskriver som följer:  

 

… our ability to take a video and to turn it into sellable inventory. So to au-

tomatically scan the video for advertising positions, to then promote those 

positions into a catalogue with all of the decision support tools of; position, 

location, repetition, orientation of brand, frequency of exposure, and so on, 

and to allow effectively creator marketplace where contents meet advertiser. 

 

Kormi förklarade att då MirriAd är specialiserade på digitala produktplaceringar är det 

även möjligt för dem att erbjuda handläggning inom 24 timmar. Han menade att andra 

typiska efterproduktionsbolag (post-production companies) ser digital produktplacering 

som något utöver deras vanliga affärsverksamhet, och därför tar extra betalt för det. 

Enligt Kormi tar det även flera dagar för dessa företag att göra ett fåtal sekunders digital 

produktplacering, medan MirriAd producerar mellan 3000 och 5000 sekunder av digital 

produktplacering per månad. ”And that is because that is primarily what we do, we do 

nothing else, all we do is embedded advertising” (Kormi 2012-03-27). 

 

                                                 
42

 2012-03-29. 
43

 Vilket Kormi (2012-03-27) kallar deras samarbeten med annonsörerna. 
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7  Branschaktörernas perspektiv på  

fenomenen 

I detta kapitel, som är studiens sista av empirisk karaktär, presenteras resultaten av de 

intervjuer som har genomförts i studiens syfte. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt som re-

presenterar olika aspekter av intervjumaterialet, och är strukturerat utifrån definition-

er, likheter, skillnader samt användning och framtidstro. 

 

 

7.1 Definitioner av traditionell och digital  

produktplacering 

När respondenterna ombads att själva definiera digital produktplacering valde de att 

uttrycka sig på tämligen skilda sätt, framför allt sett till vad de valde att betona. Wacht-

meister (2012-04-04) uttryckte en potential och ett användningsområde redan i sin defi-

nition, då hon menade att digital produktplacering är ”… en finansieringsmöjlighet där 

man kan infoga en produkt med digital teknik och på så vis anpassa till lokala behov”. 

Zaborowski (2012-03-28) betonade att digital produktplacering sker efter det att materi-

alet har filmats: ”Det är när vi går in i efterhand när en egenproduktion har spelats in, 

och placerar produkter, tjänster, services, logos eller vad det nu må vara, i en naturlig 

del av miljön för att det ska passa in”. Kormi och Winnberg relaterade även till tradit-

ionell produktplacering i sina respektive definitioner: 

 

So product placement is… essentially brands reaching out to their target 

audiences from within the content. Digital product placement is exactly 

that… but digital product placement is done in post-production. 

Kormi (2012-03-27) 

 

Som traditionell produktplacering fast att den sker digitalt i det färdiginspe-

lade materialet. 

Winnberg (2012-04-12) 
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7.2  Likheter mellan fenomenen 

Respondenterna angav att fenomenen på flera punkter inte alls skiljer sig åt. När det 

gäller hur produkten eller varumärket framställs för mottagaren är likheten med tradit-

ionell produktplacering dessutom enligt Kormi och Winnberg ett krav; en tittare ska inte 

kunna se skillnaden. Kormi (2012-03-27) förklarade att det mänskliga ögat är mycket 

bra på att upptäcka problem och oregelbundenheter: ”The market entry price for doing 

anything is that it must be pixel perfect. The quality must be imperceptibly perfect to the 

human eye”. 

Winnberg, Wachtmeister och Zaborowski angav att båda fenomenen alltjämt i 

grunden handlar om att placera ett varumärke i en redaktionell miljö, och att de huvud-

sakliga målen därför inte skiljer sig. Wachtmeister menar att både digital och tradition-

ell produktplacering är något som ska vara relevant och tillföra något till berättelsen, 

och Zaborowski betonade flertalet gånger att integration och naturlighet är viktigt för 

produktplaceringar överlag. Även Grusell tryckte på vikten av att placeringar ska, för att 

mottagarna inte ska irriteras och medvetet reflektera över dem, vara naturligt gjorda för 

att vara effektfulla. Grusell (2012-04-11) menade att detta beror på trovärdigheten hos 

den som förmedlar budskapet: 

 

Trovärdigheten på den personen, eller programmet, kommer att avgöra om 

vi köper det här med produktplacering… Människan är ganska smart, så 

ofta känner den på sig när det är något som inte stämmer med vad vi är 

vana vid. 

 

Ordet ”trovärdighet” använde också såväl Aleman som Winnberg och Zaborowski. Den 

sistnämnde tog programmet Lyxfällan som exempel, där trovärdighet kan skapas genom 

att experterna rekommenderar en butik eftersom den har ett visst utbud, till ett förmån-

ligt pris. 

När det kommer till lagar och regler kring de båda fenomenen finns enligt Zabo-

rowski heller inga skillnader dem emellan, eftersom reglerna är kopplade till vad motta-

garen exponeras för. Ofcom, som reglerar de tv-bolag som sänder från Storbritannien, 

förhindrar fyra typer av produkter och varumärken från att produktplaceras: vadslag-

ning, alkohol, läkemedel och modersmjölksersättning. Kormi nämner, förutom de pro-
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dukter som är helt förbjudna att placera, två andra delar av Ofcoms regler som måste 

följas. Den första är undue prominence (otillbörligt gynnande), som Kormi exemplifie-

rar genom att de inte kan placera en colaburk som är tre gånger stor som den normalt är; 

den måste vara realistisk. Den andra delen är editorial justification, (ungefär redaktion-

ellt berättigande), vilket enligt Kormi till exempel innebär att de under en scen med ett 

affärsmöte inte kan placera en burk med hundmat på bordet. Rättigheter till innehåll 

förhindrar även programföretagen att i inköpta program, precis som det naturliga hindret 

att använda fysisk produktplacering, använda digital produktplacering: 

 

Tänk dig själv att vi visar [The] Simpsons på Viasat 4, och så har vi pumpat 

in produktplacering via MirriAd där. Då blir vi stämda från månen och till-

baka. Inköpt, it’s no good… bara i egenproduktioner. 

Zaborowski (2012-03-28) 

 

Zaborowski menar att digital produktplacering, tvärtemot vad annonsören ofta tror, likt 

den traditionella motsvarigheten också kräver mycket arbete bakom kulisserna, även om 

processerna skiljer sig åt. Hon betonar dock att TV3 Norge finner arbetet värt: ”… det 

är mycket jobb med produktplacering, men så länge det ser bra ut och vi får pengar för 

det, så är det värt det. Money talks” (Zaborowski 2012-03-28). 

 

 

7.3  Skillnader mellan fenomenen 

7.3.1 Fördelar med digital, gentemot traditionell, produktplacering 

Enligt Kormi är skillnaderna mellan digital och traditionell produktplacering mycket 

stora. Likt Zaborowski och Winnberg betonade han som första punkt att de inblandade 

vid traditionell produktplacering redan vid manusstadiet måste vara involverade för att 

försäkra sig om att varumärket eller produkten exponeras. Zaborowski framhåller att 

manusskrivandet sker en lång tid innan programmet slutligen sänds, och att kontakten 

med produktionsbolagen därför måste tas upp ett flertal månader i förväg. Hon förkla-

rade att annonsörerna därför kan uppleva att de är för sent ute för att använda tradition-

ell produktplacering. Att kunna erbjuda MirriAds lösningar som en ytterligare produkt 
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till annonsörerna blir därför, enligt Zaborowski (2012-03-28), en konkurrensfördel för 

tv-bolaget: 

 

När vi planlägger till exempel Robinson till nästa år så vet inte alltid kun-

derna vilken nylansering de ska ha under den period som Robinson spelas 

in. Så kommer de på det senare och säger ’[svordom], i maj, då ska vi ha en 

nylansering, då skulle vi varit med i Robinson’… ’Jamen vi har ju MirriAd, 

det vore toppen att få vår solkräm i Robinson’. 

 

Skillnaden i tidsplanering mellan traditionell och digital produktplacering blir därför 

väsentlig, då den sistnämnda processen enligt Zaborowski tar cirka 5-7 dagar att genom-

föra. Zaborowski menade att hennes avdelning, Creative Sales, i fallet med fysiska pla-

ceringar tidigt behöver tänka på saker såsom vilka produktioner de ska ha, vilka 

branscher och annonsörer de ska ha med, hur manuset ska se ut samt när och var inspel-

ningen ska äga rum. Hon uppgav att ett program, som kommer att sändas i september, 

påbörjar inspelningar snart efter det att intervjun genomfördes i mars. 

Att digital produktplacering genererar möjligheten att tätt inpå inspelningen in-

foga ett varumärke eller produkt, påpekade både Zaborowski och Wachtmeister kan 

innebära en aktualisering av redan inspelat material. Båda respondenterna angav likar-

tade exempel som rörde hur annonstavlor och löpsedlar kan uppdateras en kort tid före 

sändning. Zaborowski menade att en annonsör kan se till att dennes kampanj, även i 

redan inspelat material, stämmer med hur den ser ut vid sändningsdatumet. Hon exemp-

lifierade detta genom att en av kanalens programledare kan köra runt i Oslo omgiven av 

samma annonsskyltar som finns i staden vid tiden för sändning, trots att inspelningen 

ägde rum månader i förväg. 

Att placeringen vid digital produktplacering inte skrivs in i manus ser Kormi 

också som en förminskning av risken för vad han kallar redaktionellt inflytande. Red-

aktionellt inflytande beskriver Kormi som när en representant för annonsören under 

inspelningen ingriper för att dennes produkt inte exponeras tillräckligt tydligt. Kormi 

betonar att detta ofta är det sista som en producent vill ha under inspelningen. 

Zaborowski menade att digital produktplacering skänker annonsörerna en säkerhet 

och trygghet, något som även Winnberg och Kormi nämnde som en stor fördel. Ef-
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tersom placeringen sker i efterhand får de inblandade en kontroll över hur exponeringen 

görs, och hur lång denna blir. Ett vanligt problem vid traditionell produktplacering är att 

exponeringen först klipps bort i efterproduktionen, för att sedan klippas tillbaka när det 

upptäcks att annonsören inte har fått den exponering som denne betalat för (Zabo-

rowski; Kormi). Kormi påpekade också att produkten i vissa fall heller inte har placerats 

på rätt sätt eller fått korrekt skärpa. 

Processen vid digitala produktplaceringar är enligt Zaborowski och Kormi det 

som skapar kontrollen för annonsören. När MirriAd har skannat klippet efter möjliga 

exponeringsytor skickas en rapport till TV3 Norge, varefter Zaborowski arbetar till-

sammans med projektledaren för programmet och annonsören för att märka ut var pla-

ceringar ska ske. Zaborowski förtydligade att de norska mediebyråerna är noga med att 

köpa antal sekunder, alltså garanterad exponering, något som kan göras med hjälp av 

MirriAds lösningar. Hon tänkte ut ett exempel på hur resonemanget då blir: ”Alla de 

scener som vi har plockat ut är 12,84 sekunder, nåväl, då betalar du för de 12,84 se-

kunderna” (Zaborowski 2012-03-28). Kormi (2012-03-27) menade att mycket risk för 

annonsören på så vis försvinner: 

 

… there’s no unknown, or confusion, over what the brand will get. The 

brand can be shown the scene they will be in, they can be shown a mockup, 

exact position, orientation, location, context and the audio track behind it – 

so all the risk is taken out. 

 

Annonsörens kontroll vid digital produktplacering stärks enligt Kormi ytterligare av att 

det är möjligt att erbjuda denne en förhandsvärdering innan några pengar har bytt hand. 

Med hjälp av sådana data, angående exempelvis längd på exponeringen, kan specialist-

bolag analysera hur mycket placeringen är värd. Att i förväg kunna mäta värdet av pla-

ceringen såg Kormi som en stor fördel för annonsörer, eftersom dessa, särskilt i rådande 

ekonomiska klimat, är mycket fokuserade på vad de får för sina investeringar. Vid trad-

itionell produktplacering väljer annonsörerna ofta att endast spendera så mycket som de 

är villiga att förlora, eller ingenting alls: ”... it is always an act of faith. Until you get to 

the final edit, the brand doesn’t know what they are going to get. It’s a gamble” (Kormi 

2012-03-27). 
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Att genom digital produktplacering kunna förhandsgranska hur placeringen sker 

skänker även programföretagen en trygghet och känsla av kontroll, då de har allt juri-

diskt ansvar, vilket tydliggörs av Kormi (2012-03-27): 

 

… with digital [product placement], regulatory people have full control 

over what’s in there, how it looks, how it’s oriented, how big it is, so the 

compliance and regulatory people can get involved before any work is done 

at all.  

 

Traditionell produktplacering har även en begränsning i att producenterna, enligt Zabo-

rowski (2012-03-28), inte kan styra vad deltagarna säger och gör, framför allt i program 

i form av dokusåpor: ”Du som deltagare kan säga något negativt om en produkt. Och 

det kan vi inte styra. Ja vi kan klippa bort det, men inte om det är viktigt för själva dra-

matiken i programmet”. Hon förklarade att det problemet vid användning av digital 

produktplacering elimineras, då de istället helt enkelt placerar något annat, eller låter bli 

att placera in något överhuvudtaget. 

En möjlighet som enligt Wachtmeister och Grusell öppnar sig genom användandet 

av digital produktplacering är att produktioner kan finansieras genom att anpassa place-

ringarna till ”lokala behov”. Wachtmeister (2012-04-04) gav som ett exempel att ett ”… 

paket yoghurt kan vara Arlas när dramat sänds i Sverige, men Yoplait när dramat sänds 

i Frankrike”, vilket på så vis blir en mer lokal marknadsföring. Även Grusell menade att 

digital produktplacering skulle kunna vara lämpligt i syfte att infoga varumärken som 

passar in där ett tv-program sänds. Detta menade Wachtmeister passar särskilt bra vid 

kostsamma internationella produktioner. 

 

7.3.2 Fördelar med traditionell, gentemot digital, produktplacering 

Traditionell produktplacering medför enligt respondenterna ett flertal fördelar i förhål-

lande till digital produktplacering, särskilt då det sistnämnda, precis som dess tradition-

ella motstycke, har inbyggda begränsningar. Kormi menade att det inte finns någon er-

sättning för att en skådespelare exempelvis plockar upp och använder en mobiltelefon. 

Detta beror, enligt Kormi, på att inskrivandet av en produkt i handlingen är det mest 

värdefulla för ett varumärke, såvida målet är att marknadsföra enskilda produkter. Även 
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Zaborowski och Winnberg nämnde bristen att en deltagare i ett program inte kan an-

vända, och relatera till, produkten på samma sätt som vid traditionell produktplacering. 

Detta förklarar Zaborowski (2012-03-28) dock att de till viss del försöker åtgärda ge-

nom att ”lura tittarna lite grann”. De skapar då fiktiva scener där en programledare kan 

bli ombedd att dricka en kopp med vatten, för att sedan med hjälp av digital produktpla-

cering omges av en annonsörs kaffeburk.  

Kormi (2012-03-27) poängterar likväl att användandet av digital produktplacering 

omöjliggör omskrivande av ett manus för just den placeringen, men framhåller precis 

som Zaborowski att det finns vägar runt problemet: 

 

… for example I can’t make an actor drink a can of Coke, which he can do 

with a physical product. But if they’re drinking a can of Pepsi I can change 

it to a Coke. If they’re drinking a glass of water, I can change the colour of 

water to Coke, and put a can of Coke next to it. 

 

Zaborowski (2012-03-28) såg eventuell onaturlighet som den största risken med digital 

produktplacering, ”… så att det blir lite in-your-face placed, det är inte särskilt bra… 

Det måste vara väldigt naturligt, och det måste vara väldigt subtilt och infogat i rätt 

skala”. Hon påpekade att de ofta, inför annonsörer, argumenterar för att subliminala 

metoder ger bättre effekt, eftersom de då påverkar tittaren ”under radarn”. Onaturlighet 

kan enligt Grusell få motsatt effekt i förhållande till målet, då mottagare ofta vill känna 

att de har makten, och därför aktivt kan välja bort något som har produktplacerats. En 

ytterligare risk som Zaborowski förklarade är att TV3 Norge måste vara noga med att i 

kontraktet, mot produktionsbolagen, skriva in att de har möjlighet att produktplacera 

digitalt i efterhand. För att undvika exempelvis stämningar, gör rättighetsfrågan att hen-

nes avdelning hela tiden måste försöka att ha produktionsbolaget i åtanke när digitala 

produktplaceringar infogas. Vid exempelvis en scen inspelad i ett köpcentrum krävs 

också köpcentrets tillåtelse innan en digital produktplacering görs. Även Winnberg och 

Kormi menade att hänsynen till flera olika parter utgör en av nackdelarna med den digi-

tala produktplaceringen. Kormi (2012-03-27) förklarade hur denna hänsyn kan yttra sig: 
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…anything involving popular video, particularly theatre releases or televi-

sion content, is a legal minefield for rights ownership, revenue share, and 

actor’s talent. So we can’t just take any video and put an Omega watch on 

Elle Macpherson’s wrist; she probably has something to say about that. 

 

Det finns, i nuläget, också vissa begränsningar i hur digitala produktplaceringar kan 

göras rent tekniskt. Zaborowski menade att snabbrörliga konsumentvaror är särskilt 

enkla att infoga, och tar matprogram som exempel, vari produkter som grädde, smör 

och även köksutrustning relativt enkelt kan skalas in. Större produkter menade Zabo-

rowski (2012-03-28) därför är svårare att använda naturligt: ”Att produktplacera en bil 

är svårt… vi kan få dem att rulla, men det är jättemycket jobb. Så det enklaste är saker 

som står stilla och passar in i köket, i rummet, ute i hagen, eller vad det nu må vara”. 

Även kostnaden för att tekniskt genomföra digital produktplacering angav Winn-

berg som en nackdel för både dem själva och annonsörerna. Zaborowski angav dock att 

kostnaden för annonsören förvisso är skild från fall till fall, men att det i regel ligger på 

ungefär samma nivåer som traditionell produktplacering. Hon förtydligade dock att de-

ras prismodeller för produktplaceringar ännu inte är fullt utvecklade, och att deras 

svenska systerkanal hade kommit längre i den processen. 

 

 

7.4  Användning så långt, och respondenternas  

framtidstro 

7.4.1 Användning fram till idag 

Zaborowski förtydligade att produktplacering har förekommit under en längre tid i 

Norge, men att det då kallades prop placement (ungefär rekvisitaplacering), och innebar 

att de inte fick ta betalt i form av pengar. Ofcoms släppta restriktioner angående betal-

ning, som skedde under 2011, innebar därmed nya möjligheter för produktplaceringar 

som intäktskälla för TV3 Norge. Kormi förklarade att det tidigare produktplaceringsför-

budet i Europa ledde till att MirriAds ”early adopters” finns i Indien, samt att deras 

största marknad alltjämt är den asiatiska, på grund av det försprång den marknaden er-

höll. 
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Även om digital produktplacering enligt Kormi är lättförklarligt, och kan göras 

under några sekunder på en mobiltelefon, finns det andra hinder till dess användning. 

Ett vanligt hinder till att snabbt tillta sig tekniken är enligt Kormi att programföretagen 

är oroliga att kannibalisera på intäkterna från den klassiska tv-reklamen, även om Mir-

riAd försöker påvisa att det mest effektiva är att kombinera produktplacering med tv-

reklam, där annonsören tillåts utveckla sitt budskap. Zaborowski (2012-03-28) hade 

märkt av denna osäkerhet kring både digitala och traditionella produktplaceringar även 

hos annonsörerna:  

 

”Vi tv-kanaler menar att produktplacering är värt mycket, eftersom du får in 

din produkt i ett program som är bra för produkten, tittarna, eller som är en 

helt naturlig del av miljön. Men villigheten att betala finns inte där helt och 

hållet eftersom de är osäkra på om det får samma effekt som om de köpte 

vanlig tv-reklam”. 

 

När det kommer till TV3 Norges och TV3 Sveriges användning av digitala produktpla-

ceringar skrev MTG ett ramavtal med MirriAd för Viasats kanaler i Norge, Sverige, 

Danmark och Baltikum i februari 2012 (Zaborowski). Detta var dock efter det att TV3-

kanalerna i Norge, Sverige och Danmark gemensamt hade varit inblandade i ett tre må-

nader lång pilotprojekt med MirriAd och utvalda annonsörer under hösten 2011. Zabo-

rowski och hennes kollegor hörde först talas om MirriAds lösningar under hösten 2010, 

vilket föranledde ett besök hos MirriAd i London. Det dröjde dock cirka ett år innan 

samarbetet kom igång fullt ut: ”… vi var tvungna att jobba internt, att lobba internt 

inom Viasat; ’Är det här framtiden? Är det något vi ska satsa på? Är det en marknad 

för oss?’” (Zaborowski 2012-03-28). TV3 Norge agerar, enligt Zaborowski (2012-03-

28), som en spindel i nätet i nätverket av MirriAd, produktionsbolag och annonsörer 

eftersom de ”… har kunskapen. 1: vi sitter närmare kunderna. 2: vi sitter närmare me-

diebyråerna. 3: vi sitter närmare reklambyråerna. 4: vi sitter närmare programmet… 

Så vi bör vara det, knutpunkten ”. 

Zaborowski beskrev att digital produktplacering kom att bli något av en prestige-

fråga gentemot konkurrenterna, och att det också är en konkurrensfördel då de har fler 

produkter att erbjuda annonsörerna. Zaborowski sade att de, tillsammans med en norsk 
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forskare och MirriAd, under senvåren 2012 även kommer att genomföra egna mätningar 

med hundratals respondenter för att se vilka effekter produktplaceringar har. Till dags 

dato har endast ett fåtal norska annonsörer använt digital produktplacering, men Zabo-

rowski gjorde klart att många säljunderlag nu ligger ute på marknaden, med hjälp av 

MirriAd. Hon förklarade också att kunderna har varit såväl stora som små, med den 

stora skillnaden att de förstnämnda ofta går till TV3 Norge direkt, och att de mindre 

annonsörerna använder mediebyråer som mellanhand. Aleman (2012-04-24) förklarade 

att ingen av MEC Globals svenska kunder dittills hade efterfrågat digital produktplace-

ring. Han trodde också att det är tv- och produktionsbolag som driver på utvecklingen: 

”Uppenbarligen så finns potential till ytterligare intäktskällor för nyss nämnda aktö-

rer”. 

 

7.4.2 Respondenternas framtidstro 

Samtliga respondenter förutom en förutspådde, när de fick frågan, att intresset för digi-

tal produktplacering kommer att finnas och öka i framtiden. Winnberg menade dock att 

det än så länge var för tidigt att kunna besvara den frågan. Ingen av respondenterna an-

såg dock att digital produktplacering kommer att ersätta den traditionella fullt ut. Zabo-

rowski menade att den traditionella produktplaceringen numera är så pass inarbetad i 

produktionsbolagen, som av TV3 får lov att införskaffa enklare sponsring av företag för 

att hålla sina produktionskostnader nere. Även Kormi förutspådde att de båda fenome-

nen kommer att existera parallellt, och grundar detta på de begränsningar som digital 

produktplacering har. 

Kormi menade att Europa fortfarande är en omogen marknad när det kommer till 

annonsörsfinansierade program och produktplacering, som enligt honom just nu är de 

snabbast växande delarna av reklammarknaden. Grusell menade att exempelvis Sverige 

var sent utvecklad som reklamnation, men att globaliseringen har gjort att landet snabbt 

närmar sig USA. Kormi (2012-03-27) trodde att digital produktplacering kommer att 

följa med den vågen, och att kontinenten nu borde komma ikapp resten av världen: 

 

… in the very mature markets, branded entertainment, which includes ad-

vertise-funded programming and product placement, accounts for between 

five to eight percent of their [tv-bolagens] total advertising revenues. In  
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Europe today it’s well below one percent, so I’d say there’s a natural in-

crease building just to match the rest of the world, where there are more 

mature markets. 

 

Kormi beskrev MirriAd som ett mycket sysselsatt företag, som ser en efterfrågan på 

sina lösningar från tv-bolagen runtom i världen på veckobasis. Han menade att företaget 

inte längre, till skillnad från de två första åren, behöver lära marknaden att digital pro-

duktplacering existerar, och är genomförbart. Samtidigt prognostiseras tillväxten för 

MirriAd enligt Kormi (2012-03-27) som positiv: ”… we’re forecasting our own busi-

ness to be growing by double-digit-percentages every quarter, so we’re on the upslope 

of our growth trajectory”. 

Wachtmeister (2012-04-04) angav att efterfrågan från TV4:s kunder i nuläget inte 

var stor, och att digital produktplacering är i ett utvecklingsskede, men att efterfrågan 

kommer att öka: ”Nya möjligheter och lösningar behöver hitta sin form. Det pratas 

mycket om det…”. TV4 erbjöd vid tiden för studien inte digital produktplacering till sina 

kunder, men Wachtmeister uppgav att det skulle vara spännande att utveckla framöver. 

Grusell trodde att det i dagens samhälle finns så mycket reklam att marknadsförare 

måste hitta nya vägar för att slå igenom bruset, och att digitala och traditionella pro-

duktplaceringar därför är en del av en naturlig utveckling. Även TV3 Norge och MTG 

trodde på digital produktplacering som ett legitimt marknadsföringsverktyg. Zabo-

rowski beskrev att de ställde sig ett antal frågor vid testningsperioden, såsom om det är 

framtiden, och om företaget kunde tjäna pengar på det. Svaren blev jakande: ”Annars 

hade vi inte gjort det. MTG ska tjäna pengar, ser vi att det inte finns någon intäktspot-

ential så gör vi det inte. Det är svaret på frågorna” (Zaborowski 2012-03-38). 
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8  Analys 

Utifrån beskriven teori (kapitel 4) och insamlad empiri (kapitel 5-7) diskuteras och ana-

lyseras de i detta kapitel tillsammans. I Figur 12 tydliggörs hur analyskapitlet är upp-

lagt utefter studiens frågeställningar, där den konceptuella jämförelsen utgör första 

delen. Därefter följer en diskussion kring när de olika produktplaceringsmetoderna är 

att föredra för marknadsförare. Avslutningsvis förs en diskussion kring digital produkt-

placering som innovation, vilket utgör en grundläggande del i redogörelsen kring fram-

tidstron på fenomenen.  

 

 

Figur 12. Analyskapitlets upplägg. 

 

 

8.1  Konceptuell jämförelse  

I följande avsnitt utgår analysen från frågeställningen om vad som skiljer och förenar 

digital och traditionell produktplacering [avsnitt 8.1.1 till 8.1.3], samt vilka följdeffekter 

skillnaderna får för annonsörer, agenter, produktionsbolag och tv-bolag [avsnitt 8.1.4].  

 

8.1.1  Definitionsmässig jämförelse 

Definitioner används ofta för att förtydliga för läsaren om vad betydelsen är med ett be-

grepp. I fallet med traditionell produktplacering har åtskilliga forskare och författare 

definierat begreppet för att passa sin studie, där i inkluderat oss som valt att låta studien 

utgå ifrån Newell, Salmon och Changs (2006) definition.  

I fallet för digital produktplacering verkar det dock ännu inte som att en definit-

ion, i samma mening som för traditionell produktplacering, har framkommit. Vi har fått 

uppfattningen att forskare och författare istället valt att förklara begreppet, utifrån hur 

tekniken fungerar, utan att ange någon specifik definition. Exempelvis beskriver både 

Ross (1999) och Poniewozik (2001) digital produktplacering som att en produkt sömlöst 

infogas, medan både Drennan och McDonnell (2005) och Almond (2007) betonar att 
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det görs i efterhand. I många fall kommer författare dock fram till samma sak; att tekni-

ken digitalt lägger in bilder på produkter, eller varumärken, efter det att programmet 

spelats in. Samma uppfattning har vi fått av de respondenter som har intervjuats. En 

tydlig definition verkar hittills inte ha gjorts, men som både Kormi (2012-03-27) och 

Winnberg (2012-04-12) poängterar kan digital produktplacering ses som en utökning av 

den traditionella produktplaceringen. Med utgångspunkt i det faktum att mycket talar 

för att digital produktplacering kommer att öka i användande, vilket vi återkommer till i 

avsnitt 8.3, har vi därmed kommit fram till att fenomenet förtjänar en definition. Utifrån 

författarnas och respondenternas förklaring av fenomenet har vi valt att definiera digital 

produktplacering, ur marknadsföringssynpunkt, som: Digital infogning av produkter, 

eller varumärken, i tidigare inspelat medieinnehåll i syfte att påverka den avsedda mål-

gruppen. 

 

8.1.2  Den undersökta branschen för digital produktplacering 

Likheterna med Smit, van Reijmersdal och Neijens (2009) samt Russell och Belchs 

(2005) studier av branscher för traditionell produktplacering är många, men några ytter-

ligare förhållanden föreligger, enligt oss, i den kontext som digital produktplacering 

verkar i. Ett av dessa är tillskottet av teknikleverantören MirriAd, som i stort sett enbart 

upprätthåller kontakt med tv-bolagen, vilket beror på att dessa enligt Kormi (2012-03-

27) medvetet har utvalts till att vara företagets kunder. Detta är dock inte det enda för-

hållande, som enligt resultaten av vår studie, bör adderas i en modell över branschen för 

digital produktplacering. Varken Russell och Belch (2005) eller Smit, van Reijmersdal 

och Neijens (2009) beskrev någon direktrelation mellan klient (annonsör) och tv-bolag, 

eller mellan agentur (mediebyrå) och tv-bolag. Zaborowski (2012-03-28) förklarade 

dock att större klienter ofta söker sig till TV3 Norge direkt, och vice versa, vid både 

digital och traditionell produktplacering, och att mindre klienter oftast söker sig till dem 

via agenturer. Av den anledningen återfinns i Figur 13 pilar även mellan dessa parter. 

I den holländska studien beskrevs produktionsbolagen som nätverkets nav, då de 

är de enda som har kontakt med samtliga aktörer. Vi har funnit att tv-bolaget TV3 

Norge, i vårt studerade fall av digital produktplacering, istället kan beskrivas som 

”spindeln i nätet”. De har direktkontakt med såväl MirriAd som annonsörer, medieby-

råer och produktionsbolag, och får därmed en viktig roll som sammanlänkade enhet. 



 Analys  

72 

 

Vid arbetet med digital produktplacering bildar TV3 Norge en, vad vi vill kalla, ”pro-

cesstriangel” tillsammans med annonsören och en producent, och hanterar sedan kon-

takten med MirriAd separat [processen tydliggörs med hjälp av dubbelhövdade pilar i 

Figur 13].  

Initiativen till att produktplacera digitalt kan, i likhet med den holländska och 

nordamerikanska studien, komma från två håll. Som vi tidigare nämnt kan i detta fall 

initiativet komma från både annonsör och tv-bolag, även om det än så länge har varit 

betoning på det sistnämnda. En viktig skillnad från de tidigare studierna tror vi dock är 

att produktionsbolagen inte är lika benägna att vara initiativtagare i processen att pro-

duktplacera digitalt då de inte har direktkontakt med MirriAd, varför vi har utelämnat 

dem som initiativtagare i Figur 13. Vi menar alltså att produktionsbolagen inte finner 

incitament till att vara initiativtagare till användningen av tekniken, men att de i ett se-

nare skede enligt Zaborowski (2012-03-28) har rätten att godkänna de digitala produkt-

placeringarna före sändning. Den känslighet mellan produktionsbolag och programföre-

tag som beskrivs av Smit, van Reijmersdal och Neijens (2009) anser vi därmed vara 

något förstärkt i fallet med digital produktplacering, i och med att tv-bolagen måste se 

till att produktionsbolaget godkänner de digitala placeringarna. Zaborowski (2012-03-

28) menade även att annonsörernas storlek till stor del bestämmer huruvida de köper 

placeringar via mediebyråer, samt att detta ofta är kopplat till hur proaktiv annonsören 

är. Detta är i enlighet med Russell och Belchs (2005) studie av den traditionella pro-

duktplaceringsbranschen, som visade att högre sofistikation hos annonsören innebar en 

mer självständig relation till tv-bolag.  

 

 

Figur 13. Avbildat urval av branschen för digital produktplacering. 
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8.1.3  Egenskaper som förenar och särskiljer fenomenen 

I Tabell 5 ges en kort beskrivning av de skillnader och likheter som denna studie har 

lokaliserat mellan fenomenen. Följdeffekterna av skillnaderna utreds ingående i avsnitt 

8.1.4 och framåt, varför en djupare analys av fenomenens särskiljande egenskaper inte 

görs i detta avsnitt, som istället fokuserar på fenomenens förenliga egenskaper. 

Många egenskaper är av likartad karaktär hos traditionell och digital produktpla-

cering, och ett flertal av dem grundar sig i fenomenens mottagarkopplade likheter. Flera 

respondenter angav att digitala produktplaceringar inte ska skilja sig visuellt från tradit-

ionella sådana, och vi bedömer också själva, utifrån det studerade videomaterialet, att en 

tittare normalt inte kan uttyda en visuell skillnad. Precis som flera respondenter angav 

måste digitala produktplaceringar, likt traditionella, genomföras naturligt för att motta-

garen inte ska reagera negativt. Därigenom är Shannon och Weavers (1949) samt Sch-

ramms (1954) modeller aktuella både för digital och traditionell produktplacering, då 

samtliga komponenter i modellerna kan tillämpas i fenomenens kontexter. Även om 

Shannon och Weaver (1948) med noise source avser en störning som sändaren inte kan 

påverka, finner vi det intressant att diskutera huruvida även en dåligt genomförd digital 

produktplacering skulle kunna ses som ett slags brus. Detta grundar vi på att en felaktigt 

utförd digital produktplacering blir en stark störning på vägen mellan sändarens, i detta 

fall annonsörens, budskap, och mottagarens uppfattning. Denna störning kan nämligen 

vara så stark att budskapets syfte förvrängs och blir, som Balasubramanian, Karrh och 

Patwardhan (2006) beskriver det, motsatt den tilltänkta effekten om mottagaren anar 

oråd. Samma resonemang kan tillämpas på Schramms (1954) modell, där bruset i så fall 

ersätts av den tolkning som sker mellan kodning och avkodning.  

Genom de visuella likheterna ärver digital produktplacering även egenskapen att, 

precis som Almond (2007) beskriver för traditionell produktplacering, mottagaren inte 

på samma sätt som annan tv-reklam kan undvika budskapet. Det medför också att 

samma lagstiftning tillämpas på båda fenomenen, då regleringar som brittiska Ofcom 

och den svenska radio- och tv-lagen (SFS 2010:696) behandlar det som möter motta-

garen, och inte vad som har skett ”bakom kulisserna”.  

Även syftesmässigt har fenomenen många likheter för samtliga inblandade aktö-

rer. Vi anser att det som Rockler-Gladen (2008) beskriver, att produktplaceringar utförs 

i syfte att minska produktionskostnaderna, kan appliceras även i digital produktplace-
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ring. Resultatet blir i det senare fallet att kostnaderna minskar tack vare den inbesparade 

produktionstiden, och att vinstmarginalerna därmed ökar, med hjälp av ökade intäkter. 

Vissa typer av digital produktplacering kan även, liksom traditionell produktpla-

cering, klassas som subliminal reklam enligt Tsang, Liang och Lius (2007) definition. 

Zaborowski (2012-03-28) och Mildner (2006) använde ordet subliminal för att beskriva 

hur produktplaceringar påverkar en mottagare. Samtidigt visade Lindstrom (2009) på att 

det finns olika sorters subliminala budskap. En väl dold subliminal produktplacering, 

oavsett om den är gjord på traditionellt eller digitalt vis, medför också risken att den går 

obemärkt förbi. Som Lehu (2007) berörde finns alltid risken att för många produktpla-

ceringar i ett och samma tv-program förhindrar mottagare att uppmärksamma en speci-

fik produktplacering.  En annan likhet vill vi lyfta fram är det som Zaborowski (2012-

03-28) och Winnberg (2012-04-12) förklarade; att digital produktplacering alltjämt krä-

ver koordinering mellan många aktörer. Kormi (2012-03-27) lyfte även fram att intäkts-

fördelningen mellan dessa aktörer ofta är komplicerad, något som Anderson (2006) 

identifierat som ett problem även för traditionell produktplacering.  

Urde (i Kvarntorp 2011) hävdade att traditionell produktplacering är en kostnads-

effektiv marknadsföringsmetod, och utifrån hans resonemang torde därför även digitala 

produktplaceringar kunna betraktas som kostnadseffektivt, eftersom de används i 

samma medium som traditionella och därmed når samma publik. Vi väljer dock att inte 

utveckla denna diskussion mer, då vi saknar tillräckliga empiriska belägg för något så-

dant. Istället övergår vi från kostnadseffektivt till kostnader, då vi från våra intervjuer 

har erhållit motstridiga uppgifter huruvida annonsören betalar likvärdiga summor för de 

båda metoderna. Zaborowski (2012-03-28) hävdade att så var fallet, medan Winnberg 

(2012-04-12) i sin tur menade att digitala produktplaceringar kostar mer på grund av 

den tekniska kostnaden av att använda tekniken. Vi tror att denna skillnad beror på det 

som Zaborowski (2012-03-28) nämnde, att TV3 Sverige ligger längre fram i utveckl-

ingen av sina prismodeller och att TV3 Norge således inte insett att de eventuellt kom-

mer behöva ta mer betalt för digitala produktplaceringar.  
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Tabell 5. Förenliga och särskiljande egenskaper hos traditionell och digital produktplacering. 

Vad som förenar digital och  

traditionell produktplacering 
 Vad som skiljer digital från  

traditionell produktplacering 

Identiskt visuellt uppträdande. 
 Digital produktplacering kostar mer att 

genomföra 

Kan ej undvikas av mottagaren, då de är 

inbäddade i innehållet. 
 Digitala produktplaceringar görs i efter-

hand, kräver inte tidig involvering. 

Samma lagstiftning tillämpas.  Digital produktplacering kan uppdateras. 

Identiska syften. 
 Digital produktplacering möjliggör inte 

placering av lika många typer av föremål. 

Båda kan ses som subliminala marknadsfö-

ringsmetoder. 
 Digitala produktplaceringar kan inte skrivas 

in i manus fullt ut. 

Risk att de missas av mottagaren  
 Digitala produktplaceringar medför alltid 

en kostnad för annonsörer. 

Kräver koordination mellan aktörer. 
 Digitala produktplaceringar uppkommer 

inte utan skrivna avtal. 

Svårt att fördela intäkterna mellan parterna. 

Eventuellt kostnadseffektivt, når många för 

relativt låg kostnad. 

 

8.1.4  Följdeffekterna av fenomenens särskiljande egenskaper 

Som vi presenterat i Tabell 5 finns det ett antal egenskaper som särskiljer fenomenen 

traditionell och digital produktplacering, där fokus i vår studie ligger på den senare. I 

detta avsnitt kommer vi att diskutera vilka följdeffekter dessa särskiljande egenskaper 

får för aktörerna inom branschen, vilka vi presenterade i avsnitt 8.1.2. Då MirriAd utgör 

en ny aktör inom branschen som tillhandahåller tekniken, finner vi ej någon anledning 

till att diskutera vilka konsekvenser som tekniken medför för dem, då tekniken i deras 

fall är deras affärsidé. För annonsörer, mediebyrå, produktionsbolag och tv-bolag med-

för dock den nya tekniken vissa skillnader.  

För annonsörer uppstår de huvudsakliga positiva följdeffekterna vid digital pro-

duktplacering av att produkter kan infogas i efterhand. Förutom att tidsgapet minskar, 

vilket vi berörde redan i problemdiskussionen, har vår studie visat att kontrollen för 

annonsören ökar. Vid traditionell produktplacering har det varit osäkert fram tills tv-

programmet sänds huruvida annonsörens produkter skulle komma att vara med, eller 

huruvida de skulle exponeras på rätt sätt. Vid digital produktplacering kan annonsören 

garanteras exponering och det slutgiltiga resultatet är möjligt att se innan dess att det går 
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till sändning. En eventuellt dålig produktplacering kan därmed förhindras. Samtidigt 

betalar annonsören, enligt Zaborowski (2012-03-28), endast för den tid som produkten 

syns i rutan, och MirriAd erbjuder också annonsören möjligheten att mäta värdet av 

placeringen. Den digitala produktplaceringen möjliggör således för annonsören att, re-

dan innan produktplaceringen är utförd, bedöma huruvida det är en bra investering eller 

inte. Detta ser vi som en styrka hos digital produktplacering som marknadsföringsverk-

tyg, då vi har fått uppfattningen att detta är en vanlig svårighet vid andra marknadsfö-

ringsmetoder, så även för traditionell produktplacering. En ytterligare följdeffekt för 

annonsören är att de kan anpassa sin produktplacering efter region och endast nå den 

målgrupp som passar marknadsföringsstrategin.  

Vi har däremot funnit vissa följdeffekter som medför negativa aspekter för annon-

sören. Risken med digital produktplacering är bland annat att produktplaceringen kan se 

onaturlig ut, vilket inte är ett problem för traditionell produktplacering, där produkten 

redan från början är exempelvis i rätt storlek. En annan negativ följdeffekt är att inte alla 

slags produkter är möjliga eller önskvärda att produktplacera digitalt. Zaborowski 

(2012-03-28) påpekade att mindre produkter såsom snabbrörliga konsumentvaror är 

lättare att skala in, medan större produkter är svårare. Att därmed digitalt produktplacera 

in ett flygplan är kanske därmed inte att föredra; annonsörer med sådana produkter bör i 

så fall överväga att göra produktplaceringen på traditionellt vis. Slutligen så finns alltid 

risken att annonsören blir anklagad för att det är etiskt fel att placera in produkter som 

inte funnits där innan. Detta eftersom det kan få mottagaren att reflektera över huruvida 

produkten, eller varumärket, fanns på plats vid inspelningen och således tvivla över det 

inspelade materialets riktighet. Det kan även få mottagaren att ställa sig frågor såsom 

”Fanns den där från början?” och därmed skapa en inre strid hos densamma. Detta kan 

liknas vid de paranoida tankarna som konsumenter i USA, enligt Packard (1957), fick 

när den subliminala reklamen började användas av marknadsförare. 

För mediebyråerna har vi fått uppfattningen om att det inte sker någon större för-

ändring, förutom att de får ytterligare ett marknadsföringsverktyg att försöka sälja in till 

sina kunder. Precis som Aleman (2012-04-24) kommenterade, tror även vi att det i hu-

vudsak är tv- och produktionsbolag som driver på denna utveckling, då det kan finnas 

potential till ytterligare intäktskällor för dem. Dock vill vi tillägga att vi inte ser något 
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hinder i att även annonsörerna driver på utvecklingen då de, som vi tidigare tagit upp, 

har mycket att vinna på användningen av tekniken.  

För produktionsbolag som producerar tv-program och liknande, finns det ett antal 

positiva följdeffekter av att tekniken görs i efterhand. Exempelvis behöver de inte lägga 

in produkterna i manus eller ta dem i beaktning vid inspelningen. Risken för redaktion-

ellt inflytande, som Kormi (2012-03-27) kallar det för, minskar därmed. Istället kan de 

fysiskt placera en generisk produkt vilken därmed utgör den grund på vilken MirriAd 

sedan kan lägga in ett varumärke. Med detta förlorar dock den digitala produktplace-

ringen en fördel gentemot traditionell, då produkten hade kunnat användas på tradition-

ellt vis redan från början. Däremot innebär digital produktplacering fortfarande att pro-

duktionsbolagen i efterhand kan få in sådant som missats vid inspelningen.  

Utöver de positiva följdeffekterna finns det ett antal negativa följdeffekter. Bland 

annat minskas producenternas möjlighet att söka finansiellt stöd under inspelningens 

gång genom att hitta sponsorer av produkter. Detta ser vi som ett eventuellt stort pro-

blem, då många produktionsbolag fått nedskärda budgetar enligt Rockler-Gladen 

(2008). För andra deltagare inom produktionen, såsom skådespelare, blir även den nega-

tiva följdeffekten att de inte vet med vilka produkter som de förknippas, vilket var något 

som Almond (2007) utredde. Wenner (2004) påpekade dock att liknande teknik tidigare 

har gjort om svartvit film till färgfilm, och att det i framtiden troligtvis kommer att fin-

nas klausuler om digital produktplacering i kontrakten. Vi anser emellertid att Wenners 

(2004) första argument om färgfilm inte är ett särskilt starkt argument, då det inte gjor-

des några redaktionella ändringar i materialet vid den tidpunkten. I fallet med digital 

produktplacering finns etiska och moraliska dilemman att ta ställning till då produkter 

skulle kunna placeras i händerna på någon som inte vill eller inte har gett sitt samtycke. 

Det förutsätter alltså att det finns, som Wenner (2004) och Zaborowski (2012-03-28) 

säger, klausuler i kontrakten.  

Den sista aktören vi berör är tv-bolagen. För dem medför digital produktplacering 

att de kan uppdatera produktplaceringar i redan inspelat material och således sälja plat-

ser flera gånger om, vilket innebär större intäkter. Som Zaborowski (2012-03-28) påpe-

kade innebär tekniken även en konkurrensfördel, än så länge, då få tv-bolag har anam-

mat tekniken. Enligt Kormi (2012-03-27) är det tv-bolagen som står för det juridiska 

ansvaret, samt huruvida produktplaceringen följer lagarna. Vi tror därmed att digital 
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produktplacering medför merarbete i form av att ännu en lösning erbjuds, även om det 

underlättar att juristerna sitter med vid förhandsvisningen av den digitala produktplace-

ringen, och därmed kan förhindra att lagar bryts. Dessutom får tv-bolagen ytterligare en 

relation att ta hänsyn till, samtidigt som det alltid kostar pengar för tv-bolagen att ge-

nomföra digitala produktplaceringar. Till skillnad mot traditionell produktplacering 

finns inte möjligheten att bara lägga in en produkt, utan att ta betalt för det.  

 

 

8.2  Digital vs. traditionell produktplacering 

I nedanstående avsnitt kommer en diskussion att föras utifrån frågeställning nummer 

två, vilken lyder: I vilka situationer är digital produktplacering, för marknadsförare, att 

föredra framför traditionell produktplacering och vice versa? Som kunde läsas i avsnitt 

8.1.3 finns det egenskaper som skiljer fenomenen åt, vilket är en bidragande faktor när 

det ena fenomenet är att föredra framför det andra. Vi har dock valt att utveckla diskuss-

ionen kring detta genom att använda oss av tre områden, med vilka vi utgår utifrån vad 

traditionell produktplacering kan göra, för att applicera dessa på digital produktplace-

ring. Slutligen sammanställer vi resonemanget i ett antal beslutskriterier som marknads-

förare kan använda sig av vid beslut kring produktplaceringar. 

 

8.2.1 Produktplaceringars uppkomst 

Traditionella produktplaceringar kan enligt Chang, Newell och Salmon (2009) uppstå 

på tre sätt; serendipitous, opportunistic och planned. När vi applicerar deras tre upp-

komsttyper på vår studie har det visat att alla tre, vid digital produktplacering, inte är 

relevanta i full utsträckning. En digital produktplacering kan inte uppkomma på Chang, 

Newell och Salmon (2009) slumpmässiga (serendipitous) sätt, eftersom de alltid kräver 

en formell process, vilket bland annat innebär att avtal alltid måste skrivas med varu-

märkesägaren. Inte heller gör annonsören en chanstagning genom att exempelvis skicka 

produkter eller andra varumärkesbelagda materiel och hoppas på att de används, ef-

tersom det inte ligger i den digitala produktplaceringens natur. Däremot anser vi att en 

digital produktplacering kan konkurrera ut det slumpmässiga sättet som traditionella 

produktplaceringar uppstår på, då producenten kan låta den tomma platsen i en scen 

vara tom för att sedan i efterhand sälja platsen med hjälp av digital produktplacering. 
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Därmed kan producenten nu ta betalt för något som den tidigare inte har fått betalt för. 

Vid vissa tillfällen anser vi dock att slumpmässiga produktplaceringar framför allt har 

redaktionella syften, såsom att göra en scen verklighetstrogen, vilket digitala produkt-

placeringar då inte kan tillgodose till en låg kostnad. 

Digitala produktplaceringar uppkommer dock på de sätt som Chang, Newell och 

Salmon (2009) benämner opportunistic och planned. Enligt Zaborowski (2012-03-28) 

är det juridiskt viktigt att alla parter i kontraktform har informerats om att digitala pro-

duktplaceringar kan komma att ske, vilket gör att de uppstår i en planerad form. Exem-

pelvis måste även köpcentrets ägare meddelas om en digital produktplacering sker i 

sådant material som filmats i deras köpcenter. Zaborowski (2012-03-28) beskrev också 

att TV3 Norge utgår från inspelat material för att sedan erbjuda annonsörerna expone-

ring, vilket vi menar motsvarar Chang, Newell och Salmons (2009) opportunistiska 

uppkomst. Istället för att granska manuskript, får de inblandade vid digital produktpla-

cering granska det inspelade materialet för att avgöra hur exponeringen kommer att ske. 

Sammanfattningsvis är alltså graden av förutsägbarhet vid digitala produktplaceringar 

högre än vid traditionella sådana, även om detta kan medföra att de förstnämnda inte 

fyller aktörernas samtliga behov. 

Vi vill dock inte begränsa oss till Chang, Newell och Salmon (2009) definitioner 

av begreppen. Vi har nämligen under studiens gång fått uppfattningen att digitala pro-

duktplaceringar mycket väl skulle kunna uppkomma på ett slumpmässigt sätt om vi ser 

till ordets innebörd. Exempelvis som Zaborowski (2012-03-28) påpekade så kan själva 

behovet från annonsören, att utföra en produktplacering, uppkomma slumpmässigt. 

Därefter skrivs ett avtal vilket på så vis är planerat, innan dess att annonsören på ett op-

portunistiskt sätt kan granska den färdiga inspelningen innan sändning. Därmed kan i 

fallet för digital produktplacering alla sätt inkorporeras i en process. 

 

8.2.2 Typer av produktplacering 

Vi har valt att utgå från Lehus (2007), d’Astous och Séguins (1999), Russells (1998) 

samt Gupta och Lords (1998) typer av traditionell produktplacering för att, med hjälp av 

den insamlade empirin, analysera i vilka former som digital produktplacering kan tän-

kas förekomma. 
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Enligt oss finns det tre olika matchningsgrader mellan typen av traditionell och 

digital produktplacering; tydliga matchningar (”Ja”), tydliga icke matchningar (”Nej”) 

och gränsfall (”Beror på”) [se Tabell 6 för sammanställning]. Digitala produktplace-

ringar kan enligt våra undersökningar skapas i typerna Classic placement, Corporate 

placement, Implicit placement samt Visual only/Script placement. Enligt Lehu (2007) 

innebär Classic att en produkt filmas i en scen och exempelvis zoomas in på, och Cor-

porate att ett varumärke exponeras på ett liknande sätt. Båda dessa kan, enligt flera re-

spondenter och dokument, utföras även genom digital produktplacering, då produktpla-

ceringen på ett naturtroget sätt placeras in i det inspelade materialet och således expone-

ras på ett liknande sätt som i den traditionella produktplaceringen. Implicit (d’Astous & 

Séguin 1999) kan ses som en kombination av Classic och Corporate, varför även den 

passar att utföra i digital form. Likaledes stämmer typerna Visual only (Gupta & Lord 

1998) och Screen placement (Russell 1998) in på digitala produktplaceringars använd-

ningsområden, då vi anser att synligheten är dess huvudsakliga egenskap. 

Begränsningarna hos digitala produktplaceringar gör dock att inte alla typer av 

produktplaceringar kan utföras i digital form. Då de genomförs efter inspelningen kan 

de inte integreras i sammanhanget på samma sätt, samtidigt som det är svårt att tydligt 

visa på produktens eller varumärkets fördelar. Vi anser därför att d’Astous och Séguins 

(1999) begrepp Integrated explicit product placement inte är tillämpbart vid digital pro-

duktplacering. Inte heller audio-only (Gupta & Lord 1998) eller script placements (Rus-

sell 1998) kan, åtminstone vid tiden för denna studie, åstadkommas genom digital pro-

duktplacering, då de innebär en omnämning av produkten eller varumärket i en dialog. 

Samtidigt kan en diskussion hållas huruvida detta skulle vara eftersträvandsvärt, då ett 

omnämnande kräver planering i förväg, även om produkten eller varumärket sedan 

läggs in digitalt i efterhand. Omnämnandet skulle således bli en traditionell produktpla-

cering varefter produkten som omnämnts sedan läggs in digitalt av olika anledningar.  

Det finns också ett antal användningsområden för digital produktplacering som vi 

benämner gränsfall, då de beroende på utförande kan, eller inte kan, utföras på samma 

vis som traditionell produktplacering. Det första av dessa är Lehus (2007) evocative, 

vilket innebär att varumärket inte tydligt kan urskiljas, och dessutom integreras i hand-

lingen. Då en digital produktplacering medför att möjligheten till integration enligt re-

spondenterna minskar, krävs enligt oss att produkten är mycket urskiljbar, exempelvis 
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till dess design, för att vara evocative. Även Russells (1998) plot placement, som vi har 

likställt med Gupta och Lords (1998) combined audio-visual, ser vi som ett gränsfall 

vad gäller dess användning i digital form. Att med digital produktplacering åstadkomma 

någon högre grad av koppling till handlingen är enligt flera av respondenterna svårt. Vi 

ser dock, med hjälp av Zaborowskis (2012-03-28) exempel, att en potentiell användning 

av tekniken i dessa fall kan vara att genomföra en typ av omvänd plot placement, i de 

fall en traditionell produktplacering har skapat en ofördelaktighet för produkten eller 

varumärket. Har en medverkande i ett tv-program exempelvis talat illa om en produkt, 

men inte nämnt dess namn, och händelsen setts som viktig för handlingen, skulle den 

kunna bytas ut mot en produkt av mer generisk karaktär. Detta menar vi dock inte är en 

digital produktplacering enligt vår definition, eftersom syftet är ett annat. Även stealth 

placements (Lehu 2007) och non-integrated explicit placements (d’Astous & Séguin 

1999) anser vi vara gränsfall, då de i praktiken skulle kunna vara genomförbara via digi-

tala lösningar, men att det enligt oss inte finns en anledning till att de skulle utföras digi-

talt. Att som definitionerna lyder, lägga in produktplaceringar i eftertexter eller pro-

gramtitlar, ser vi som onödigt att göra med hjälp av digital hjälp, då de redan nu görs i 

efterhand. Intressant i denna diskussion är också den kritik som framförs i Hall (2007) 

att alla digital produktplaceringar kan klassas som smygreklam. Vi menar dock att den 

positionen inte strikt kan antas, då resultatet inför tittaren inte per automatik innebär att 

digitala produktplaceringar är utförda mer i smyg än traditionell produktplacering. 

Sammantaget har vi inte funnit att digital produktplacering tillför någon ny typ av 

produktplacering, utan att det snarare tillför möjligheten att genomföra vissa typer av 

traditionella produktplaceringar på ett annat sätt. Vi har också funnit att vissa typer av 

produktplacering inte är möjliga att genomföra på digital väg, vilket grundar sig i feno-

menets begränsningar. De olika typer av digitala produktplaceringar som MirriAd er-

bjuder i dagsläget, product placement, signage och video placement, är även möjliga att 

utföra med traditionell produktplacering. Således finns det vissa situationer då tradition-

ell produktplacering är att föredra framför digital produktplacering, i de fall som senare 

inte kan användas, eller då det saknas incitament att genomföra det. I Tabell 6 kan utlä-

sas en sammanställning av avsnittets diskussion, och i Figur 14 har vi utgått från Rus-

sells (1998) tredimensionella modell. Den tredimensionella boxen i Figur 14 utgör digi-
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tal produktplacering, i ett försök att illustrera den i relation till sin traditionella motsva-

righet gällande vilka användningsområden som är möjliga. 

 

Tabell 6. Typer av traditionell och digital produktplacering. 

Typer av traditionell produktplacering Även typ av digital produktplacering? 

Classic placement Ja 

Corporate placement Ja 

Evocative placement Beror på 

Stealth/Non-integrated explicit placement Beror på 

Implicit product placement Ja 

Integrated explicit placement Nej 

Visual only/Screen placement Ja 

Audio only/Script placement Nej 

Combined audio-visual/Plot placement Beror på 

 

 

Figur 14. Russells (1998) modell applicerad på digital produktplacering. 

 

8.2.3  Produktplaceringars effektivitet 

I och med att digital produktplacering inte kan förekomma i alla produktplaceringsfor-

mer, men å andra sidan tillför andra möjligheter, finner vi det intressant att i detta av-

snitt undersöka vilka mottagareffekter som kan komma av fenomenet. Gupta och Lords 

(1998), Law och Brauns (2000) samt Wilson och Tills (2011) studier visade att audiovi-

suella produktplaceringar gav bäst effekt vad gäller mottagares återkoppling. De visade 

även, i samstämmighet med d’Astous och Chartiers (2000) studie, att framträdande pla-

ceringar gav bättre effekt än subtila motsvarigheter. Wilson och Till (2011) visade dock 
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att visuella placeringar gav bäst effekt vad gäller faktiska val, eftersom mottagaren då 

inte är lika medveten om placeringens påverkan, samt att hur framträdande placeringen 

är inte tycks spela någon roll gällande val. Då digitala produktplaceringar kan före-

komma i visuell form och med lätthet kan vara framträdande, slutleder vi att de inte bör 

ha sämre effekt vad gäller konsumenters val än traditionella produktplaceringar. Emel-

lertid är det svårt att skapa audiovisuella produktplaceringar i digital form, vilket pekar 

på en något sämre återkopplingseffekt i förhållande till den traditionella versionen. 

Begränsningen i att digitala produktplaceringar inte fullt ut kan vävas in i hand-

lingen bör även leda till att återkopplingseffekten, och attityden till varumärket, inte kan 

stärkas på samma sätt som vid traditionell produktplacering. Denna slutsats drar vi då vi 

tillämpar bland annat Russells (2002) resultat, som indikerade att fysisk interaktion mel-

lan en karaktär leder till just bättre återkopplingseffekt och attityd. Vi anser dock att 

digitala produktplaceringar ändå kan vara kongruenta med handlingen, och till synes 

naturligt infogade, i ett tv-program eller en film, varför den ökade skepticism som Bala-

subramanian, Karrh och Patwardhan (2006) tar upp som en risk inte bör föreligga. 

Wachtmeister (2012-04-04) och Grusell (2012-04-11) tog båda upp att digital 

produktplacering skapar ökade möjligheter att anpassa produkter och varumärken till 

det land, eller den kultur, som mottagaren befinner sig i. Detta diskuterades även av 

Drennan och McDonnell (2005), som dessutom belyste möjligheter att anpassa digitala 

produktplaceringar efter demografiska variabler. Detta tror vi är en markant fördel med 

digital produktplacering, då flera studier (Karrh, Frith & Callison 2001; McKechnie & 

Zhous 2003; Gupta, Gould & Grabner-Kräuter 2010) har visat att mottagarens uppfatt-

ning och acceptans av produktplacering skiljer sig åt beroende på dennes kulturella här-

komst. I de kulturer som hyser större skepsis ser vi då att digital produktplacering kan 

anpassas till att exempelvis inte vara lika framträdande som i kulturer där produktplace-

ring är mer accepterat. Vi tror också att känslan av produktplaceringars naturlighet, som 

många av denna studies respondenter belyste som viktigt, kan öka i och med sådana 

lokala anpassningar. Samtidigt ökar antalet effektiva exponeringsmöjligheter totalt sett, 

då ett varumärke eller produkt som är okänt i ett land eller kultur kan bytas ut mot en 

motsvarighet som har starkare lokal förankring. Vi vill dock påpeka vikten av att mark-

nadsförare inte får låta anpassningarna gå för långt. Precis som Wenner (2004) samt 

Friedman och Neff (2001) tog upp, finns det en problematik i att exempelvis låta en ny 
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produkt placeras in i en gammal serie, då det får produkten att verka äldre än den i verk-

ligheten är.  

 

8.2.4  Sammanställning 

Vi har hittills tagit upp vad som förenar och skiljer digital och traditionell produktplace-

ring, samt vad detta får för följdeffekter för annonsörer, mediebyråer, produktionsbolag 

och tv-bolag. Därefter följde en jämförelse fenomenen emellan baserat på hur de upp-

står, vilka typer som finns samt effektiviteten hos desamma. Utifrån detta material har 

vi skapat en tabell [se Tabell 7 där TPP står för traditionell produktplacering och DPP 

för digital produktplacering] med beslutskriterier vilka kan guida en marknadsförare i 

valet mellan digital och traditionell produktplacering, eller båda dessa 

 

Tabell 7. Beslutskriterier för marknadsförare. 

Tidsaspekt 
Vid lång planeringshorisont – TPP eller DPP 

Vid kort planeringshorisont - DPP 

Produktegenskaper 
Stora/komplicerade  produkter – TPP 

Små/okomplicerade produkter – TPP eller DPP 

Effektivitet 
Hög Brand recall – TPP 

Konsumentval – TPP eller DPP 

Kostnad 
Lägre kostnad – TPP 

Högre kostnad – DPP 

Kontroll över exponering 
Lägre kontroll – TPP 

Högre kontroll – DPP 

Regional och demografisk anpassning DPP 

Inkorporering i handling TPP 

Mätning av värdet på placeringen 
Före sändning – DPP 

Efter sändning  – TPP eller DPP 

 

 

8.3  Framtidstron på fenomenens användning 

Hur ser, till sist, framtidstron ut för digital produktplacering, och kan det komma att 

ersätta traditionell produktplacering? Denna diskussion tar sin utgångspunkt i innovat-

ioner och dess spridning, då vi anser att framtidstron speglas av den grund som ett nytt 

fenomen vilar på. 
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8.3.1  Digital produktplacering; innovation eller inte? 

Vi valde att inte ta ställning till de olika definitionerna i avsnitt 4.4.1, då svaret på frå-

gan huruvida digital produktplacering kan ses som en innovation, kan bero på vilken 

definition som används. Utifrån Svenska Akademiens ordlista (Innovation, 2012) och 

Rogers (2003/1962) definition kan fenomenet ses som en innovation då det endast be-

höver leva upp till kravet att vara nytt, vilket vi har fastställt att det är. Till viss del gäl-

ler samma argument för OECD:s (2012) definition, då det i det fallet endast behöver 

vara en ny marknadsföringsmetod eller process för att kallas innovation. Då digital pro-

duktplacering, precis som traditionell produktplacering, används för att marknadsföra 

produkter och varumärken, ser vi att fenomenet kan betraktas som en marknadsförings-

metod. 

Den sista definitionen vi valde att ta med var Frankelius (2009) sådan, som utifrån 

ordets betydelse har formulerat en definition som delats upp i fyra delar. Första delen 

innebär att det ska vara något nytt, med hög grad av originalitet. Huruvida digital pro-

duktplacering uppfyller kravet av originalitet kan vi endast spekulera i, eftersom vi an-

ser att det är svårt att bedöma vad som är originellt. Med tanke på att MirriAd är det 

enda företaget i Europa som är specialiserade på tekniken, skulle digital produktplace-

ring kunna ses som originellt. Samtidigt påpekade Kormi (2012-03-27) att möjligheten 

att infoga föremål i videomaterial har funnits i årtionden. Den faktor som dock får oss 

att se fenomenet som originellt är det faktum att tekniken används för att skapa reklam, 

och på så vis gjort det unikt. Den andra delen av Frankelius (2009) definition innebär att 

en innovation kan uppkomma inom vilket område som helst, något som i detta fall är 

produktplaceringsområdet. Därefter gäller den tredje delen huruvida innovationen har 

tagit sig in i samhället. Vi har genom denna studie kommit fram till att digital produkt-

placering är nytt i Skandinavien, då produktplacering som sådan endast varit laglig se-

dan 2010. Att TV3 börjat använda sig av tekniken samtidigt som TV4 har hört talas om 

den, och är nyfikna på, fenomenet anser vi gör att även definitionens tredje del är upp-

fylld. Sista delen i Frankelius (2009) definition innebär att innovationen ska vara revo-

lutionerande för människor. Huruvida digital produktplacering kan ses som revolution-

erande återstår att se. Vi tror dock att om det skulle bli revolutionerande, så skulle det 

vara för personer i branschen och inte för gemene man.  
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Utifrån ovanstående diskussion och definitioner menar vi att digital produktplace-

ring kan ses som en innovation inom marknadsföringsområdet. Vi kommer därmed fort-

sätta med en diskussion om hur framtidstron på fenomenet ser ut, med utgångspunkt i 

Rogers (2003/1962) och Wejnerts (2002) teorier kring innovationsspridning.  

 

8.3.2  Framtidstron på, och spridningen av, digital produktplacering 

Vi har under studiens gång fått uppfattningen att framtidstron på den digitala produkt-

placeringens användande och existens är stark. Av våra respondenter var det endast en 

som ansåg att det var för tidigt att bedöma detta, och även om framtidstron på fenome-

net diskuterats relativt lite i media, får vi ändå uppfattningen att även de tror att använ-

dandet kommer att öka. Peter Carnello (i Kvarntorp 2011) trodde att ökningen berodde 

på teknikutvecklingen, medan Roy Baharav (i Stransky 2011) ansåg att det var på grund 

av att trycket på traditionell reklam ökar. MirriAds tillväxt hade enligt Kormi (2012-03-

27) prognostiserats till att växa med en dubbelsiffrig procentsiffra varje kvartal, och han 

menade också att det finns en naturlig ökning i användande av produktplacering i relat-

ion till resten av världen. Framtiden tror vi dock avgörs av flertalet olika aspekter, där-

ibland vissa av dem som både Rogers (2003/1962) och Wejnert (2002) funnit. Rogers 

(2003/1962) nämner att det finns fem attribut hos en innovation som bestämmer den 

takt med vilken den antas. I fallet med digital produktplacering kan Rogers (2003/1962) 

första attribut, innovationens relativa fördel jämfört med andra produkter, tänkas vara 

tämligen hög. Vi har i denna studie i huvudsak fokuserat på de för- och nackdelar som 

digital produktplacering har gentemot traditionell produktplacering. 

Rogers (2003/1962) andra attribut, kompatibilitet, kan tänkas vara låg utifrån den 

diskussion som förts kring digital produktplacering och etik. Frågan är om normerna i 

samhället godkänner att företag, som Zaborowski (2012-03-28) säger, ”lurar” motta-

garen att produkten fanns där från början. Komplexitet, vilket är Rogers (2003/1962) 

tredje attribut, kan diskuteras utifrån två aspekter. Som Kormi (2012-03-27) poängte-

rade kan han, med hjälp av sin mobiltelefon, på mycket kort tid förklara hur tekniken 

går till, vilket således gör komplexiteten låg. Samtidigt kan det argumenteras för att 

komplexiteten är hög, då det krävs ett företag med hög teknisk kunskap, såsom Mir-

riAd, för att skapa den digitala produktplaceringen. Rogers (2003/1962) sista två attri-

but, möjligheten att testa respektive observera resultatet av innovationen, är hög tack 
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vare MirriAds onlinekatalog som möjliggör för annonsörer att både testa och observera 

tekniken. En sammanställning av attributen kan ses i Tabell 8, varifrån vi får uppfatt-

ningen att innovationen antas någonstans mellan en låg och hög takt. 

 

Tabell 8. Rogers (2003/1962) fem attribut hos innovationer som bestämmer den takt med vilket innovat-

ioner antas, av oss, applicerat på digital produktplacering. 

Attribut Digital produktplacering 

Relativ fördel Tämligen hög 

Kompatibilitet Låg 

Komplexitet Låg/Hög 

Testbarhet Hög 

Observerbarhet Hög 

 

Analysen kvardröjer dock inte vid ovanstående konstaterande. Om vi än en gång utgår 

ifrån Rogers (2003/1962), men i detta fall hans innovation-diffusion process, kan vi 

konstatera att det tog TV3 Norge cirka ett och ett halvt år från att de hörde talas om Mir-

riAd, tills dess att de implementerade innovationen. De har alltså, enligt oss, genomgått 

Rogers (2003/1962) fyra första faser: kunskap, övertygelse, beslut samt implementering, 

och arbetar nu för att mäta effekten av de digitala produktplaceringarna. Med hjälp av 

resultatet från den studien kan TV3 Norge få en bekräftelse på om rätt beslut har fattats. 

I Skandinavien anser vi att TV3 Norge kan klassificeras som Rogers (2003/1962) kate-

gori early adopters. Detta grundar vi på att TV3 Norge inte, på ett internationellt plan, 

var först med att använda sig av digital produktplacering, och således inte klassas som 

Rogers (2003/1962) kategori innovator. Även TV3 Norges annonsörer kan kategorise-

ras inom samma kategori som TV3 Norge, då även de var tidiga med att anta innovat-

ionen. Kormi (2012-03-27) kategoriserade själv in deras indiska kunder som early adop-

ters. Vi anser dock att innovationen är i ett allt för tidigt stadie för att kunna klassificera 

in fler företag i Rogers (2003/1962) kategorier.  

Samtidigt tror vi, precis som Wejnert (2002), att spridningen av en innovation be-

ror på flertalet olika variabler. I fallet med både digital och traditionell produktplacering 

har de politiska förhållandena påverkat deras spridningsprocess, där lagar förhindrade 

användandet av produktplaceringar fram till år 2010. Om det i framtiden skulle upp-

komma strängare lagar, exempelvis för digital produktplacering, kan fenomenets an-

vändning begränsas helt. Vi tror också att Wejnerts (2002) resonemang om kostnad över 
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nytta kan vara något som får potentiella användare av tekniken att överväga beslutet en 

ytterligare gång. Detta eftersom digital produktplacering alltid medför en teknisk kost-

nad. Vi kan däremot konstatera att digital produktplacering ännu bara är i ett tidigt sta-

die av innovationsprocessen, och att dess spridning i framtiden tycks se ljus ut. Hur lång 

tid det tar innan en större användning av fenomenet kan skönjas beror dock på dess 

egenskaper, vilka vi tror kan vara okända för branschaktörerna i ytterligare år. Något 

som Rogers (2003/1962) dock troligtvis inte kunde ha förutsett var det ökade använ-

dandet av Internet, som vi tror kommer ha en avgörande del i den digitala produktplace-

ringens spridning. Därutöver har både Kormi (2012-03-27) och Zaborowski (2012-03-

28) märkt en osäkerhet hos annonsörer då de är oroliga för att effekten av produktplace-

ringar ska vara sämre än vanlig tv-reklam, vilket vi tror kan vara en bidragande orsak 

till varför både Aleman (2012-04-24) och Wachtmeister (2012-04-04) inte har sett nå-

gon större efterfrågan på digitala produktplaceringar. Denna orolighet kan således för-

hindra innovationens spridning. 

 

8.3.3  Kommer digital produktplacering att ersätta traditionell  

produktplacering? 

Trots att samtliga respondenter tycks ha en framtidstro på digital produktplacering ver-

kar det ändå inte som att det kommer att ersätta traditionell produktplacering. Enligt 

Kormi (2012-03-27) kommer digital och traditionell produktplacering att existera paral-

lellt, då digital produktplacering fortfarande har ett antal begränsningar. Samtidigt me-

nar Zaborowski (2012-03-28) att den traditionella produktplaceringen numera är inarbe-

tad i produktionsbolagen, och således inte kommer att sluta att användas. Vi håller med 

respondenterna i deras framtidstro då vi anser att digital och traditionell produktplace-

ring är olika metoder att göra samma sak; att nå ut till mottagaren med sitt marknadsfö-

ringsbudskap. De båda sätten kan därmed användas parallellt där företag både kan pla-

nera sin produktplacering, om tid finns, samt digitalt produktplacera när behovet uppstår 

vid ett senare tillfälle. Vi ser det som att sätten kompletterar varandras nackdelar, och att 

de tillsammans blir starkare än vad för sig. Huruvida de är effektivare än andra mark-

nadsföringsmetoder, ligger utanför denna studies undersökningsområde, men som 

Kormi (2012-03-27) påpekade så är det mest effektiva att både vara inne i programmet 

och utanför det i form av traditionell reklam.  
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9  Slutsats, generaliserbarhet och förslag 

till vidare studier 

I följande kapitel presenteras studiens slutsats, generaliserbarhet och förslag till vidare 

studier. I slutsatsen ligger fokus på att, med utgångspunkt i syfte och frågeställningar, 

kort beskriva studiens resultat. Därefter klargörs hur studiens bidrag kan generaliseras, 

innan vi avslutningsvis presenterar förslag till vidare studier. 

 

 

9.1  Slutsats 

Efter genomförandet av vår studie har vi kommit till insikt om att den digitala produkt-

placeringen befinner sig i ett tidigt stadie i sin utveckling som innovation. Studien har 

på så vis i realtid undersökt ett fenomen i sin startfas, och vi har deltagit i dess utveckl-

ing genom att bland annat bidra med en definition av digital produktplacering, ur mark-

nadsföringssynpunkt, som lyder: Digital infogning av produkter, eller varumärken, i 

tidigare inspelat medieinnehåll i syfte att påverka den avsedda målgruppen. 

En av de aspekter som förenar digital och traditionell produktplacering skildras i 

definitionen, där syftet med dem båda är att påverka målgruppen med sin produktplace-

ring. Deras visuella egenskaper ska helst inte kunna skiljas åt, då digital produktplace-

ring gör sig bäst i de fall som den infogas i inspelat medieinnehåll på ett sätt som ser 

naturligt ut. Vid applicering av teorier om kommunikationsprocessen skiljer sig proces-

sen inte åt mellan fenomenen, då budskap på liknande sätt skickas från annonsör till 

mottagare. Fördelen är likväl att då budskapet är inkorporerat i annat material, minskar 

det möjligheten för mottagaren att undvika detsamma. Det finns aspekter som skiljer de 

båda fenomenen åt, där studien har kommit fram till att de kompletterar varandra i an-

vändande. Den mest grundläggande skillnaden är att traditionella produktplaceringar 

genomförs i ett tidigt stadie av en produktion, medan digital produktplacering görs efter 

inspelningen. På så vis finns möjligheten för annonsören att både planera sin produkt-

placering i god tid, eller infoga sin produkt eller varumärke en kort tid innan sändning 

av ett tv-program. Detta kan vara en fördel vid de tillfällen då annonsören har en sär-

skild kampanj, eller ser ett ökat intresse för ett speciellt tv-program hos den målgrupp 
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de vill nå. Samtidigt kan den tekniska naturen hos digitala produktplaceringar ställa till 

problem, då risken finns att infogningen ser onaturlig ut. Studien har även funnit att 

skillnaden inte medför någon större följdeffekt för mediebyråer, till skillnad mot pro-

duktionsbolagen, som erhåller både för- och nackdelar. Exempelvis behöver producen-

ter inte vid inspelningen ta hänsyn till en annonsör som anser att deras produkt inte ex-

poneras på rätt sätt, samtidigt som möjligheten för produktionsbolagen att söka finansi-

ellt stöd under inspelningens gång inte uppenbarar sig. Tv-bolagen, som vi i denna stu-

die funnit vara spindeln i nätet av aktörer, kan tack vare tekniken sälja samma produkt-

placeringsyta flera gånger, och därmed öka sina intäkter. Något som inte bör förbises är 

dock att digital produktplacering alltid innebär en kostnad att genomföra, då tv-bolaget, 

oavsett om det har fått betalt för att använda annonsörens produkt eller inte, alltid har en 

teknisk kostnad för att utföra den digitala infogningen.  

Genom en djupare jämförelse mellan digital och traditionell produktplacering 

fann vi att de sätt som produktplaceringarna uppkom till viss del överensstämde feno-

menen emellan. Chang, Newell och Salmon (2009) ansåg att traditionella produktplace-

ringar kunde uppkomma på tre olika sätt; slumpmässigt, opportunistiskt och planerat. Vi 

har funnit att även digitala produktplaceringar kan uppkomma på liknande sätt, men att 

de till skillnad från den traditionella produktplaceringen inte är separerade uppkomster. 

För digital produktplacering kan det istället tänkas att behovet uppstår slumpmässigt, 

innan ett avtal planeras, och att aktörer sedan på ett opportunistiskt vis kan se produkt-

placeringen innan sändning. Vår jämförelse förde sedan med sig insikten att inte alla 

typer traditionella produktplaceringar är möjliga att göra på digital väg, då den senare 

begränsas av att produkten är fiktiv. Att kunna ta med produkten i handlingen är därmed 

inte möjligt, vilket i enlighet med tidigare studier kring effektivitet i så fall skulle 

minska effektiviteten hos produktplaceringen. Jämförelsen har därmed resulterat i att 

det inte skulle vara fördelaktigt för branschens aktörer om digital produktplacering kon-

kurrerade ut traditionell produktplacering. Istället tror vi att framtiden hos produktplace-

ring ligger hos dem båda. De båda sätten kompletterar varandras brister, och tillsam-

mans underlättar de således för, i huvudsak, annonsörer, som tack vare tekniken kan 

uppnå utökade valmöjligheter och flexibilitet vid val av marknadsföringsmetod. Vi vill 

även betona att digital produktplacering kan tyckas vara en enkel lösning på sin tradit-

ionella motsvarighets brister, men att utförandet i båda fallen kräver mycket planering 
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och koordinering. Spridningen av den nya tekniken, eller innovationen, samt hur snabbt 

detta kommer gå påstår vi dock beror på faktorer såsom innovationens egenskaper, 

framtida lagstiftning och Internets genomslagskraft, som gör det möjligt att snabbt 

sprida information om fenomenet. Vem vet, om några år kanske digital produktplace-

ring fyller varje tv-innehavares vardagsrum? 

 

 

9.2  Generaliserbarhet 

Studiens generaliserbarhet ligger i det urval av respondenter som kan ses som represen-

tativa, då vi har fått tillgång till åsikter från bland annat en aktör som har använt digital 

produktplacering, samt en som inte har det. Vi har därutöver erhållit ingående informat-

ion från MirriAd som, enligt vår förståelse, är ensamma om att vara specialiserade på 

digitala produktplaceringar i Europa. Deras kunskaper och insikter har fått oss att anse 

att studiens resultat kan vara användbara för många typer av aktörer, framför allt i en 

europeisk kontext, eftersom liknande förutsättningar till stor del gäller inom den Euro-

peiska unionen. Det största bidraget som studien gör är inom området för produktplace-

ringar som en del av marknadskommunikation, vari digital produktplacering fram till 

tiden för studien inte var undersökt som fenomen. Vi hoppas därmed att vi genom stu-

dien har gjort ett både akademiskt och praktiskt bidrag till en växande gren inom mark-

nadsföringsområdet. 

 

 

9.3  Vidare studier 

Under studiens gång har vi lokaliserat ett antal områden att undersöka djupare än vad 

som har varit möjligt givet denna studies syfte, vilket har varit av mer holistisk karaktär. 

Ett särskilt fokus skulle kunna sättas på annonsörers syn på såväl traditionell som digital 

produktplacering, och relationen fenomenen emellan. Samtidigt skulle effekten och 

kostnaden av en digital produktplacering jämfört med en traditionell produktplacering 

kunna utredas, för att klargöra vilken metod som ger annonsören mest effektivitet för de 

investerade pengarna. Vi skulle slutligen finna det särskilt intressant att en uppföljning 

av denna studies resultat görs, inom en tidshorisont på tre till fem år, för att se om, och i 

sådant fall hur, användningen av digital produktplacering har utvecklats. 
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Bilaga 1 – Antalet sökresultat i databaser 

                              Databas 

 Sökord 

Academic  

Search Premier 

Business Source 

Premier 
Google.se Libris Scopus 

Web of  

Knowledge 

Digital brand integration 0 0 10 100 0 0 0 

Digital insertion 14 16 34 600 0 17 9 

Digital placement 2 3 19 900 0 4 1 

Digital product placement 1 1 422 000 0 0 0 

Digital produktplacering - - 189 0 - - 

Embedded advertising 12 17 121 000 0 7 4 

Inbäddad reklam - - 295 0 - - 

Product placement 1204 2021 6 410 000 19 204 146 

Produktplacering - - 502 000 16 - - 

Video insertion 8 15 84 900 0 7 5 



 

 

 

Virtual product placement 8 9 509 000 0 2 
3 

 

Virtuell produktplacering - - 4 0 - - 

Virtual advertising 26 48 189 000 2 7 
6 

 

Virtuell annonsering - - 232 0 - - 

 

 = Engelska sökord 

  

 = Svenska sökord 

 

Värdena är cirkavärden som hämtats under perioden januari-maj 2012 med de bredaste sökningskriterierna. 

Business Source Premier, Libris, Scopus och Web of Knowledge är databaser där publiceringsår och månad kan utskiljas. Därmed är inte 

datum för hämtning av cirkavärdena relevant.  På Google kan däremot antalet träffar ha förändrats från vår första sökning i januari, till den 

sista i maj. Siffrorna ovan är hämtade i mitten av perioden, 2012-03-23, för att ge läsaren en överblick av antalet träffar.  



 

 

 

Bilaga 2 – Exempelbilder från MirriAd 

Första bilden föreställer en före- och efterbild av den digitala produktplaceringen där en 

vattenflaska placerats in. Den andra bilden ger bildexempel på MirriAds tre olika typer 

av digitala produktplaceringar. (Bilderna är skickade från MirriAd i deras Service 

Description 2011 och godkända av Kian Kormi att användas i denna studie). 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 – Exempel på intervjuguide 

Datum för utskick av intervjuguide XX/XX/XXX 

Tilltänkt datum och tid för intervju - 

Intervjumetod E-post 

Respondent XXX 

Intervjuare Therese Karlsson and Jacob Walfridsson, 

Civilekonomprogrammet vid Linköpings 

universitet 

Uppsatsnivå och ämnesområde D-uppsats, Marknadsföring - produktpla-

cering 

Uppsatsens huvudsakliga språk Svenska 

Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig Mitten av juni 2012 

 

Syftet med studien och databehandling 

Syftet med studien är att, med hjälp av flera olika perspektiv, beskriva och förklara digi-

tal produktplacering i relation till traditionell produktplacering. Bland annat är vi intres-

serade av att undersöka vilken användning olika aktörer har av digital produktplacering, 

och för vilka företag som digital produktplacering kan tänkas vara intressant. Insamlat 

material kommer endast att användas i studiens syfte. Citat som används i studien 

kommer att skickas tillbaka till respondenten för godkännande. Det är respondentens 

ansvar att informera oss om någon information är konfidentiell.  

 

Intervjuupplägg 

Intervjun kommer att ske via e-post, vilket innebär att nedanstående frågor kommer att 

ligga till grund för intervjun, men att respondenten gärna får utveckla sina svar. Re-

spondenten svarar på frågorna direkt i intervjuguiden som sedan sparas ned och skickas 

tillbaka till oss. Svaren behöver inte följa nedanstående struktur, även om vi gärna ser 

att respondenten i så fall markerar vilka frågor som eventuellt har besvarats i ett sam-

manfogande, och liknande. Intervjuguiden är indelad i två avsnitt, där det första avsnit-

tet behandlar frågor som är gemensamma för alla respondenter. Därefter följer ett antal 

företagsspecifika frågor. 

 

Er medverkan är mycket uppskattad – tack på förhand! 

Therese Karlsson och Jacob Walfridsson



 

 

 

Bilaga 4 – Exempel på intervjufrågor 

Gemensamma frågor: 

1. Allmänna frågor om respondenten och företaget: 

1. Berätta lite om Ert företag: 

a. Hur många anställda har företaget Ni jobbar på? 

b. Skulle Ni klassificera Ert företag som litet, mellanstort eller stort, sett till 

branschen? 

2. Vilken befattning har Ni på företaget och vad ingår i Era arbetsuppgifter? 

 

2. Digital produktplacering (DPP) 

1. Hur skulle Ni definiera DPP? 

2. När använde Ert företag DPP för första gången? 

3. Vilka likheter finns mellan DPP och traditionell produktplacering? (icke-digital) 

4. Vilka skillnader finns mellan DPP och traditionell produktplacering?   

5. På vilket sätt använder Ni Er av digital produktplacering? Vad erbjuder Ni Era 

klienter?  

6. Vilka fördelar ser Ni finns med DPP? Vilka möjligheter medför DPP?  

7. Vilka nackdelar ser Ni finns med DPP? Vilka risker medför DPP? 

8. Vad tror Ni att Era kunder, och andra aktörer, har för nytta av att använda DPP? 

9. För vilka typer av företag anser Ni att DPP är passande? 

a. På vilket sätt? 

b. Vilka krav/kriterier har MTG Media när Ni bestämmer för vilka före-

tag/eller i vilka situationer som det är passande att använda DPP? 

10. Hur tror Ni att intresset för DPP kommer att se ut i framtiden? 

11. Tror Ni att DPP skulle kunna ersätta traditionell produktplacering i framtiden?  

a. Finns det något man inte kan göra med DPP, som man kan med traditionell 

produktplacering, och vice versa? (hinder) 

 

Företags-/respondentspecifika frågor: 

MirriAd 

1. What were the reasons for founding MirriAd? What needs did the founders see? 



 

 

 

2. How does MirriAd’s process of selling and creating DPP solutions look like? 

a. Where does the initiative come from? (MirriAd, broadcasters, advertisers…) 

b. Has these two processes changed over time?  

3. How do you currently market your services? 

4. How does the demand on MirriAd’s services look today? 

a. What developments of demand have you seen? Has it been increas-

ing/decreasing at a slow, steady or rapid pace? 

5. Is the concept easy or hard to explain to potential clients? Do the clients see an 

instant need for it? 

6. Does the Audiovisual Media Service Directive, or other legislation, have impli-

cations for MirriAd’s business? In what way? 

7. Do you think that MirriAd’s business will change in the future? In that case; 

how? 

 

TV3, Norway 

1. What made you start using DPP to begin with?  

a. When did you first learn about DPP? 

b. How long did it take for you to decide whether to use DPP?  

2. How has the use of DPP worked out so far? 

3. How does the DPP process look like from your point of view?  

a. Who initiates the use? 

b. What types of players are included in the DPP process? How does the net-

work look like? 

4. You signed a deal with MirriAd in February 2012, did you make DPPs before 

that? In that case, how and in what way? 

5. What factors do you consider when choosing appropriate clients for using DPP? 

6. Do you use DPP as a standalone solution, or as part of a package deal?  

7. What legislation do you operate under? And how does that affect the use of 

DPP? 

8. How much does DPP cost compared to traditional product placement? 

9. What does it take to make DPP profitable for an advertiser and/or for you? What 

scale does it take, etc? 



 

 

 

10. What is required of you to be able to use DPP? (technical capabilities etc)  

 

Traditional product placement (TPP) 

1. How do you define traditional product placement? (Non-digital) 

2. For how long have you used or offered TPP?  

3. In what way is TPP offered today? 

4. What advantages do you see with TPP, compared to other marketing tools?  

5. What disadvantages do you see with TPP, compared to other marketing tools? 

6. Do you think that the use of TPP will increase/decrease or stay at the current 

level, in the future?  

 

MTG Media, Sverige 

1. Hur uppkom behovet av DPP? 

a. När kom DPP Er till känna? 

2. Hur ser DPP-processen ut från Ert perspektiv?  

a. Vem initierade användandet?  

b. Vilka typer av aktörer är inkluderade i DPP-processen? Hur ser nätverket 

ut? 

3. Vilka lagar arbetar Ni under? Och hur har detta påverkat Ert användande av 

DPP?  

4. Hur mycket kostar DPP jämfört med traditionell produktplacering?  

 

TV4, Sverige 

1. Hur har Ni resonerat kring ett eventuellt användande av DPP?  

a. Har Ni övervägt att använda Er av DPP? 

2. Vad vet Ni om DPP?  

3. Vilka fördelar har Ni sett, eller skulle kunna se, med DPP? 

4. Vilka nackdelar har Ni sett, eller skulle kunna se, med DPP? 

5. Existerar det i dagsläget en efterfrågan på DPP från Era kunder?  

a. Om ja, hur stor är denna efterfrågan? 

6. Tror Ni att Era kunder skulle ha nytta av att använda DPP? 

 

 



 

 

 

Traditionell produktplacering (TPP): 

1. Hur definierar Ni TPP? (icke-digital) 

2. Hur ser Ni på användandet av TPP? 

a. Vad ser ni för möjligheter med TPP? 

b. Vad ser ni för risker med TPP? 

3. Skulle Ni säga att TPP står för en liten, mellan eller stor del av Er totala försälj-

ning? 

a. Varför är det en liten, mellan eller stor del? 

4. På vilket sätt erbjuds TPP i dagsläget till era kunder (annonsörer)? Som enskild 

produkt eller i ett paketerbjudande? 

5. Hur påverkar svensk lagstiftning Ert arbete med TPP?  

 

Övrigt: 

Är det något Ni skulle vilja tillägga?   

 

 



 

 

 

Bilaga 5 – MirriAds kunder 

I nedanstående tabell ges en översikt över MirriAds annonsörer (MirriAd 2012a) och 

innehållsägare (MirriAd 2012b). Hämtat den 29 mars 2012.  

 

Annonsörer Innehållsägare 

Airtet Olay 4  

AllOut Pedigree 7  

Arby’s Pepsico Advertainment 

Asahi Pepsodent CineBridge Inc. 

Aveeno Pizza Hut Discovery 

Burn Ponds itv 

Coca-Cola Samsung mbc group 

Domino’s pizza Sony Ericsson MTG 

FilliBoya Sunrice ZEE TV 

Fruit of the Loom Sunsilk Rai Corporation 

HDFC Bank Swisse Sky 

Hero Honda Tilda stv 

Kärcher TRESemmé Turner  

Lexus Tuborg tv3.se 

Natura Unilever Viasat 3 

Nestlé Vestel Viasat 

Totalt = 32  Totalt = 16 

 


