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Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för 

produktplaceringsprocessen och därmed se vad produktplacering som 

marknadsföringskanal genererar till en film- och/eller tv-produktion. 

Utgångspunkten för att besvara syftet är värdeskapandeteorier tillsammans med 

en kvalitativ undersökning via intervjuer med sex personer inom 

produktplaceringsbranschen. Resultatet från undersökningen visade på att 

fördelarna med produktplacering är att den ger konsumenten en plattform att se 

en produkt eller ett varumärke i ett verklighetstroget sammanhang och därmed 

görs produktionen mer trovärdig. I ett större perspektiv genererar 

produktplacering mer än bara trovärdighet, den erbjuder ett nätverk med 

samarbetspartners, liksom ett värdeskapande genom kringliggande plattformar.  

 

Nyckelord produktplacering, värdeframställning, samskapande av värde. 
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The purpose of this paper is to gain a deeper understanding of the product 

placement process and to see what a marketing channel such as 

product placement generates to a film and/or a television production. The 

starting point for answering the purpose of this paper is the value creation 

theories together with a qualitative survey through interviews with six people in 

the product placement industry. The results from the survey showed that the 

benefits of product placement are the contribution of a platform for consumers to 

see a product or a brand in a realistic context and thereby making a production 

more reliable. In a larger perspective, product placement generates more than 

just credibility, it offers a network of partners, as well as value creation through 

surrounding platforms.   
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Varumärkesexponering av olika slag är någonting som omger oss dagligen. Inom alla 

mediekanaler förekommer varumärkesexponering där företag länge har varit intresserade av att 

visa upp sina produkter. Det är vanligt förekommande att stöta på kommersiella inlägg inom 

diverse olika kulturella uttrycksmedel (Lehu, 2007, s.19). En av de främsta 

marknadsföringskanalerna har varit tv:n och de reklampauser som förekommer mellan olika 

program. Även om det bevisligen är en stark marknadsföringskanal, kan konsumenters 

uppmärksamhet vid reklampauser inte längre garanteras (Lehu, 2007). För att undkomma detta, 

men fortfarande använda tv:n som medel för att nå konsumenter, har en ny 

marknadsföringskanal öppnats som benämns produktplacering. Produktplacering i tv som ett 

marknadsföringsfenomen är inte i detta sammanhang någonting nytt, men har kommit att bli 

alltmer uppmärksammad mycket på grund av dess karaktärisering som en betydelsefull 

finansieringskälla för produktionsbolagen (Hammarskiöld & Co, 2011). Radio- och tv-lagen 

(2010:696) definierar produktplacering som följande:   
 

”förekomsten i ett program av en vara, en tjänst eller ett varumärke, om detta sker i 

marknadsföringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning till leverantören av 

medietjänsten, dock inte när varan eller tjänsten är av obetydligt värde och har tillhandahållits 

gratis.” (Radio- och tv-lagen (2010:696), 3 kap 1 § 10 p.)1  
 

Innehållet och meningen med produktplacering i film och tv skiljer sig i signifikanta delar från 

traditionell marknadskommunikation. Marknadsföring i de flesta andra medier är designade för 

att fånga tittarnas uppmärksamhet tillräckligt mycket för att kunna bryta berättarsammanhanget 

(Galician, 2004). Meningen med det är att tittarna ska veta att ett kommersiellt meddelande är 

riktat till dem och att de ska agera utifrån detta. Produktplacering, å andra sidan, sägs vara mer 

effektivt ju mindre det inkräktar på en films handling. Den ideala placeringen är den produkt som 

visas anspråkslöst i filmhandlingen, snarare än att dra till sig uppenbar uppmärksamhet. 

(Galician, 2004, s.95)  

                                                
1 Se mer om produktplacering i Bilaga 1 
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Det har länge diskuterats vilka marknadsföringskanaler som har störst inverkan på en 

konsument, men det är svårt att fastställa vad som egentligen genereras av en lyckad 

marknadsföringskampanj. Det är även svårt att mäta hur effektiv produktplacering är i jämförelse 

med vanlig tv-reklam (Russel & Belch, 2005), även om det har konstaterats att den största 

fördelen med produktplacering idag är att den inte går att undvika på samma sätt (Lehu, 2007). 

Ett av skälen till ökningen av produktplacering är att den smidigt integreras i en film- eller tv 

produktion och blir därmed en mer väsentlig del i berättarsammanhanget (Cebrzynski, 2006). 

Ökningen grundar sig även i att traditionell marknadskommunikation har förlorat sin 

trovärdighet (Ries & Ries, 2002; Percy, 2006) och att produktplacering integreras mer i  

exempelvis olika seriers handling (Cebrzynski, 2006). Produktplacering är även en viktig faktor, 

från filmskaparnas perspektiv, för att ge en sanningsprägel på handlingen, då vi i verklighetens 

vardag ständigt exponeras av olika varumärken (Galician, 2004, s.95).  

 

För att en placering ska bli en generator för en positiv bild av en produkt är det en fråga om att 

ge ett varumärke en fullständig roll i den rätta miljön, i det rätta ögonblicket. En roll som tillför 

betydelse både till varumärket och till filmen. Det ska vara ett utbyte där alla tjänar på 

produktplaceringen. (Lehu, 2007) Det handlar om ett gemensamt beslut som måste tas från såväl 

produktionsbolag som det företag som vill använda produktplacering som marknadsföringskanal. 

Det finns även företag som agerar som mellanhänder med produktplacering. Dessa 

produktplaceringsföretag får manus ifrån produktionsbolagen och försöker sammankoppla deras 

krav med de företag som vill produktplacera (CA Billqvist, 2011). Intressant här är att se hur den 

relationen ser ut mellan produktionsbolagen och de företag som väljer att produktplacera. Vem 

tar kontakt med vem och vilket utbyte genereras? Vad har egentligen produktplacering för 

betydelse för en produktion?  

9X:',1
Syftet är att få en djupare förståelse för produktplaceringsprocessen och därmed se vad 

produktplacering som marknadsföringskanal genererar till en film- och/eller tv-produktion.  
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Utifrån studiens syfte, som ämnar få större vetskap om produktplaceringsprocessen och därmed 

se vad produktplacering generar till en film- och/eller tv-produktion, redovisas nedan vilka 

teoretiska aspekter som har valts att utgå ifrån. Det är olika värdeteorier som klargörs, då de 

kan sammankopplas med vad företag erbjuder och därigenom vad som genereras. Inledningsvis 

förklaras värdeaspekten i samband med produktplacering och därefter introduceras 

värdeskapande och den grundläggande premissen om gemensamt värdeskapande. I enlighet med 

detta presenteras värdeskapandeprocessen och samskapande av värde, och via dessa teorier kan 

produktplaceringsprocessen kartläggas.  

YZ"$,*4(,&',.1#+>1("#$%&'()*+,"-./1
Produktplacering uppkommer från den relation som skapas mellan produktionsbolag och det 

företag som vill marknadsföra sin produkt. Ofta ingår även en mellanhand, en agent som matchar 

ihop de två parterna (Balasubramanian, 1994). Två villkor bör vara uppfyllda för att 

produktplacering ska vara genomförbart. Först och främst måste det företag som vill 

produktplacera uppleva att de själva erbjuder ett värde genom att exponera sin produkt. Det 

andra villkoret består i att produktionsbolag måste bli motiverade av de ekonomiska 

incitamenten som en produktplacering för med sig. Produktplaceringar bidrar till att dra ner på 

kostnader som är anknutna till en produktion, både genom placering av produkt, men även ibland 

genom sponsring av marknadsföringskampanjen kring produktionen. (Balasubramanian, 1994, 

s.33) 

YZ"$,4&*(*.$,1
Tidigare sågs värde som någonting som var lagrat i en viss produkt i framställningsprocessen. 

Idag, är värde för konsumenten någonting som uppkommer via relationen och interaktionen 

mellan dem och företaget. Fokus ligger inte på själva produkten utan på konsumenternas 

värdeskapandeprocesser. (Vargo & Lusch, 2004, s.11f) Gummesson förklarar det som: “Om 

konsumenten utgör fokus vid marknadsföring är värdeskapande endast möjligt när en vara eller 

tjänst är konsumerad. En osåld vara har inget värde och ett tjänsteföretag utan kunder kan inte 

producera något alls.” (översatt från engelska, Gummesson, 1998, s.247) Företag kan endast 
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erbjuda ett tillfälle för värdeskapande och det är upp till konsumenten att avgöra värdet liksom 

samskapa det. Detta gäller även vid materiella produkter där det producerande företaget bidrar 

med potential för värdeskapande genom produkten ifråga. Därefter är det upp till konsumenten 

att förstå att värdet kan tillfredsställa flera specifika behov beroende på hur det samskapas. 

(Vargo & Lusch, 2004, s.11f) 

D"%.$)Z//*.$,1(",3-441:8"15Z"$,4&*(*.$,1
Vargo & Lusch (2004) går igenom tio grundläggande premisser, vilka förtydligas och justeras i 

författarnas artikel från 2008 (Vargo & Lusch, 2008). Dessa totalt tio premisser fokuserar på den 

nya synen på service och dess värdeskapandeprocesser. Den sjunde premissen kan kopplas till 

uppsatsens syfte och är lämplig att använda i studien för att få svar på vad produktplacering 

egentligen genererar till en produktion. Den sjunde premissen lyder:  

 

“Företag kan inte leverera värde, endast erbjuda värdepropositioner” 

 (översatt från engelska, Vargo & Lusch, 2008, s.7)  

 

Premissen innebär att när ett företag erbjuder en service eller en produkt ingår inget värde 

automatiskt i den, endast en möjlighet för värdeskapande. Denna möjlighet uppstår vid 

interaktionen mellan leverantör och mottagare. (Vargo & Lusch, 2008) 

YZ"$,4&*(*.$,("#+,44,.1
Den traditionella modellen för värdeskapande är utifrån en industriell synvinkel, det vill säga att 

den följer en viss riktning och beskrivs därför bäst i "värdekedjor" (Ramirez, 1999, s.61). Den 

går ut på att företagen skapar värde genom att självständigt välja vilka produkter och tjänster de 

erbjuder konsumenter (Prahalad & Ramaswamy, 2004, s.12). Den ena aktören skapar värdet och 

tillför det genom sitt erbjudande vilket förs vidare till andra aktörer. Alla dessa hanterade värden 

kan mätas i monetära medel. Värdet är en funktion av den nytta som uppstår genom produkten 

vilket i sin tur bryts ner av konsumenten vid användandet. Värdet framkommer vid 

transaktionstillfället, men inte för bägge parter utan endast för leverantören vid den specifika 

händelsen. Enligt det industriella synsättet är tjänster separata aktiviteter som inte är en 

förutsättning för värdeskapande. Konsumtionen av produkten är inte en produktionsfaktor av 

värdet då det skapas innan och ekonomiska aktörer analyseras inneha primära roller vid en 

specifik tidpunkt. (Ramirez, 1999, s.61)  
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Det har inte endast skett ett skifte från en industriell syn till en samskapande syn på 

värdeskapande. Under 1980-talet och framåt började även ett skifte i fokus från produkt till tjänst 

att växa fram, så kallad Service Dominant Logic (SDL). Vargo & Lusch (2004) definierar en 

tjänst som ”tillämpningen av specialistkompetenser (kunskap och färdigheter) genom handlingar, 

processer och prestationer till förmån för en annan enhet eller enheten självt” (översatt från 

engelska, Vargo & Lusch, 2004, s.2). Centralt för SDL är att fokus ligger på immateriella 

produkter, utbytesprocesser och relationer, men den är även applicerbar på den marknadsföring 

som rör materiella produkter. Synsättet lägger vikt vid att skapa relationer med konsumenter för 

att kunna skapa kundanpassade och konkurrenskraftiga värden för specifika behov. Detta värde 

definieras och konkretiseras i samförstånd mellan leverantör och konsument. (Vargo & Lusch, 

2004, s.2ff) Från att ha haft en strategi som lyder att företag ska tillverka och sälja, har många 

framgångsrika företag anammat en strategi i linje med SDL som bygger på att känna efter och 

reagera där efter (Vargo & Lusch, 2004, s.6). 

  

Konsekvensen av en alltmer global konkurrens, skiftande marknader och ny teknologi har öppnat 

dörrar för mer kvalitativa vägar att skapa värde. Idag läggs fokus mer på själva systemen som 

skapar värde, istället för att använda sig av en positionsstrategi med en bestämd mängd 

aktiviteter längst med en värdekedja. Intressenter ses som medskapare av värde och det är olika 

aktörer som tillsammans arbetar i de värdeskapande systemen för att skapa värde. (Normann & 

Ramirez, 1993, s.65) Normann och Ramirez (1993) lade med denna artikel grunden för 

värdenätverket som en mental modell. De benämner produkter och tjänster istället för 

erbjudande, då de är grundade i aktiviteter och att det idag är svårt att urskilja vad som är vad 

(Normann & Ramirez, 1993, s.69). Nyckeln till värdeskapande är att samproducera erbjudanden 

som innefattar konsumenter. Företag skapar inte bara värde när de gör erbjudanden mer 

intelligenta, utan även när de gör sina kunder och leverantörer mer intelligenta. För att kunna 

åstadkomma detta måste företag ständigt omvärdera och omkonstruera kompetenser och 

relationer, vilket är förutsättningen för att kunna bibehålla det värdeskapande systemet formbart, 

uppdaterat and mottagligt. Denna dialog mellan kompetens och konsument förklarar framgången 

och överlevnaden av vissa företag, liksom förfallet och misslyckandet av andra (Normann & 

Ramirez, 1993).  
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Den nya synen som riktar fokus mot hur värde istället är samskapat mellan två eller fler aktörer 

är mer applicerbart vid exempelvis överföring av tjänster (Ramirez, 1999, s.61). Den nya 

modellen utgår från att värdet är samskapat mellan två parter och själva upplevelsen vid 

samskapandet utgör grunden för värdet. Processen för värdeskapande fokuserar på individen och 

dess upplevelser vid värdeskapande. (Prahalad & Ramaswamy, 2004, s.14) Det nya synsättet, en 

samskapande syn på värdeskapande, kan beskrivas i så kallade ”värdekonstellationer”. Det 

innebär att fokus ligger på interaktioner och att värde är samordnat. Värden är uppfunna och 

förenas genom kommunikation mellan minst två olika aktörer och kan inte mätas i monetära 

medel. Utbytet som uppstår mellan aktörer är källan till den nytta som uppstår. Värdet i 

sammanhanget är något som växer fram över tid för bägge parter i och med att en relation 

uppstår. Tjänsten utgör ramverket och förutsättningen för att alla aktiviteter ska anses vara 

samskapande, konsumenten hanteras som en tillgång och ekonomiska aktörer analyseras som 

innehavande av flera olika roller samtidigt. Det är själva interaktionerna som utgör enheter för 

analys. (Ramirez, 1999, s.61) Emellertid kan också finansiell support till en produktion bidra till 

att producenter kompromissar med sin ursprungliga frihet (Russel & Belch, 2005).  

9*33*.:*''.-./1*51',#"-*54.-'','1
Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats ligger på Vargo & Luschs (2004, 2008) sjunde 

premiss om att företag inte kan leverera värde, utan endast erbjuda en möjlighet till 

värdeskapande. Tidigare ansågs värde vara något som fanns i en produkt, men med premisserna 

har ett nytt synsätt på värdeskapandeprocesser framskridit. Värde för konsumenten är någonting 

som uppkommer via relationer och interaktioner (Vargo & Lusch, 2004). Denna teori förstärks 

av bland annat Prahalad & Ramaswamy (2004) som hävdar att grunden för värde är en process 

som är samskapat mellan två parter och det som genererar värde är själva upplevelsen vid 

samskapandet. Värdeskapande är då endast möjlig när en vara eller tjänst är konsumerad 

(Gummesson, 1998).     
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K,'#$1
Under denna rubrik argumenteras för val av metod som ligger till grund för denna studie. Under 

perspektivval redovisas att fokus ligger på ett företagsperspektiv på den svenska marknaden och 

uppsatsens ansatsval. Tillvägagångssättet vid informationsinsamlingen om 

produktplaceringsmarknaden har främst skett via primärkällor och nedan redovisas vilka som 

har intervjuats, hur intervjuerna har gått till väga och även kritik som kan riktas mot den.  

!,"4(,&'-55*)1
Initialt utgår uppsatsen från ett företagsperspektiv på produktplaceringsfenomenet, med fokus på 

den svenska marknaden, där outforskad mark har identifierats och förhoppningen med denna 

studie är att bidra med ytterligare förståelse för ämnet. Centralt i studien är vad produktplacering 

som marknadsföringskanal skapar och värdeskapandeperspektivet blir verktyget för att få svar på 

detta syfte. Det är i den bakomliggande processen vid skapandet av en produktion som tillfällen 

att erbjuda värde skapas och därmed blir företagsperspektivet mer centralt. Ej att förglömma är 

att det mesta från företagens synvinkel ändå görs med konsumenten i åtanke. Uppsatsen är en 

tvärsnittsstudie som beskriver ett fenomen vid ett specifikt tillfälle och hur olika faktorer 

relaterar till varandra vid det tillfället (Saunders et al., 2009, s.155). Den ämnar belysa ett 

fenomen och berika teorin, snarare än att dra generella slutsatser angående värdeskapande med 

hjälp av produktplacering.  

 

Det är en deduktiv ansats som ligger till grund för denna uppsats (Saunders et al., 2009, s.124ff). 

Inledningsvis har en teori grundlagts utifrån vetenskapliga artiklar och därifrån har metodiken 

utformats. Uppsatsen utgår ifrån en teoretisk premiss som sedan testats genom den empiriska 

datainsamlingen, vilket utgjorde vägen till att besvara syftet. Fokus ligger på de olika aktörer 

som är anknutna till produktplaceringsbranschen. 

A-'',"*'%"48&.-./1
Under litteratursökningsprocessen har söksidor så som EBSCO Business Source Premier och 

ESMERALD Fulltext använts. De sökord som använts för att nå relevanta artiklar och på så sätt 

besvara uppsatsen syfte är product placement, value-in-use och co-creation of value. Den teori 
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som ansågs mest lämpad för att besvara uppsatsens syfte var främst artiklar från Vargo & Lusch 

(2004; 2008). Inom områden där begränsningar upptäckts från deras artiklar, främst gällande 

samskapande av värde, har det kompletterats med andra vetenskapliga artiklar. 

G-))5Z/*/?./44Z''1#+>13,'#$&"-'-&1
P"5*)1

Inledningsvis har sekundärdata insamlats via diverse hemsidor för att på så sätt kunna identifiera 

aktiva svenska produktionsbolag i Sverige (Saunders et al., 2009, s.156ff). Den empiriska delen 

av uppsatsen utgår från primärdata som insamlats via personliga intervjuer, vilket är en kvalitativ 

insamling av information (Saunders et al., 2009, s.156). För att besvara uppsatsens syfte har 

kontakt tagits med intervjuobjekt som arbetar med eller i nära anslutning till produktplacering i 

film- och tv-produktioner. Intervjuobjekten har kontaktats löpande under intervjuperiodens gång, 

mycket genom såkallad snöbollssampling (Saunders et al., 2009, s.240). 

=.',"5[%,"1

Intervjuer har hållits med personer som alla är verksamma inom mediebranschen, alla med olika 

befattningsroller. Intervjuer har hållits med Mats Ahlin, Pontus Sjöman, Jonas Bergström, 

Thomas Willtorp och Jeanette Johansson. Se deras befattningsroller i tabellen nedan. 

 

För att få en större vetskap om uppsatsens område och dess framväxande marknad, har intervju 

även ägt rum med Tony Ryman. Han är VD och marknadsansvarig för Troja Communication AB 

samt VD och producent för Troja Television AB. Intervjuobjekten har noggrant valts ut på grund 

av deras kompetens och kunskap inom deras områden. Intervjuobjektens olika befattningar har 

gjort att branschen tydligare kan klargöras samt att antal intervjuobjekt var tillräckligt för att 

uppnå mättnad utifrån uppsatsens syfte (Bryman, 2011, s. 435 f). Intervjuerna har varit 

djupgående beträffande fenomenet produktplacering. Varje intervju varade i cirka en timme, 

vilket var tillräckligt för att intervjuobjekten kunde prata fritt kring de olika teman som 

Verksamhet Företag Intervjuperson Befattning 
Tv-kanal TV4 Gruppen Thomas Willtorp Exekutiv Producent 

Mediebyrå Carat Mats Ahlin Tv-chef 
Mediebyrå MEC Access Jonas Bergström Client Director 

Produktionsbolag Tre Vänner Pontus Sjöman Producent 
Filmdistributör Nordisk Film Jeanette Johansson Commercial Content Manager 
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presenterades utan att känna någon tidspress. Intervjuer gjordes på intervjuobjektens respektive 

arbetsplatser, vilka valdes av praktiska skäl från intervjuobjektens sida. Valet av plats kan ha 

påverkat intervjun eftersom när intervjuer utförs på platser som omges av kollegor och chefer är 

det möjligt att intervjuobjekt tänker efter extra mycket innan de yttrar sig. Detta kan bero på att 

sekretessavtal är vanligt förekommande inom branschen (Ahlin, 2011). Detta kan komma att 

påverka resultaten på intervjuerna liksom hota uppsatsens reliabilitet (Saunders, 2009, s.156f). 

Allt material som redovisas under intervjurubrikerna i empirin är primärdata och kommer endast 

från möten med intervjuobjekten. Citaten är således citerade ordagrant. Efter det att data 

insamlats, analyserades det som de olika intervjuobjekten kom fram till i hänsyn till uppsatsens 

ändamål, och via dessa drogs slutsatser. 

=.',"5[%:"?/#"1
Frågor som ställts i intervjuerna är semistrukturerade för att intervjuobjekten ska få tala fritt om 

ämnet och på så sätt reducera eventuellt missförstånd (Saunders et al., 2009, s.320). Vad som kan 

tyckas vara självklart med en fråga behöver inte uppfattas på samma sätt av den som blir 

intervjuad och då är det bra med plats för diskussion. Under intervjuerna har inte begreppet 

”värde” nämnts för att medvetet undvika en diskussion om vad värde innebär. Istället har 

begrepp som “erbjudande” och “tillförande” använts, vilka uppfattas som mer konkreta. 

Riskmomentet vid semistrukturerade intervjuer är att det inte finns stor uppfattning om hur 

utfallet blir i förväg, utan det lämnas upp till intervjuobjektet. 

 

U,*");.>$)&./*".$(V+Utifrån syftet operationaliseras intervjufrågorna med den teoretiska ansatsen 

i åtanke. Intervjufrågorna fokuseras inledningsvis på intervjuobjektet och dess roll. 

Fortsättningsvis har frågor i kontext till produktplacering ställts. Med hänsyn till grundpremissen 

om att företag endast kan erbjuda värdepropositioner och inte själva skapa värde, har 

intervjuobjekten fått svara på frågor om vad de, som företag, och deras befattningsroller erbjuder 

och vad som är bra produktplacering. Vid aspekten om samskapande av värde har frågor har 

intervjupersonerna får svara på hur relationerna och förhandlingarna parterna emellan fungerar. 

Svaren kategoriseras under olika teman via underrubriker i empirin: intervjuobjekten samt deras 

företags roller och aktiviteter i kontext till produktplacering.2 

                                                
2 Se intervjufrågorna i Bilaga 2 
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B3(-"-1
Under denna rubrik redovisas den empiriska delen av studien. Avsnittet inleds med en 

introduktion om hur produktplacering och dess bransch fungerar, som sedan följs av en 

redovisning av intervjuerna. Rubriksättningen i intervjuerna utgår ifrån intervjufrågorna som 

grundar sig i studiens syfte och teoriavsnitt om värdeskapande.  

K*"&.*$,.1-$*/1
Den bransch där produktplacering förekommer är komplex i sin struktur med många processer 

och stora nätverk. I samband med film och tv behöver de flesta produktioner bli delvis 

finansierat av externa företag i utbyte mot produktplacering (Sjöman, 2011), men det betyder 

inte att alla använder sig av den metoden. Trots den finansiella aspekten har vissa 

produktionsbolag valt bort möjligheten att ha produktplaceringar i deras produktioner, 

exempelvis då det kan anses vara allt för tidskrävande med alla förhandlingar och möten 

(Schyffert, 2011). Trenden med produktplacering i film- och tv-produktioner har sitt ursprung i 

USA och har blivit en uppåtgående trend även här i Sverige, främst de senaste fem åren (Ryman, 

2011; Ahlin, 2011).  

 

Produktplacering i kontext till film- och tv-produktioner är delvis reglerad och nya lagar har 

nyligen tillkommit i Sverige och i resten av Europa. Yttrandefrihetsgrundlagen i Sverige där 

friheten att uttrycka sig i olika medier står skrivet, är den stora regleringen och därutöver finns 

det andra lagar som kontrollerar denna frihet.3 Utvecklingen har även öppnat nya dörrar för hur 

det arbetas med produktplacering (Ryman, 2011). Bland annat har företag, som arbetar som 

mellanhänder mellan produktionsbolag och de företag som väljer produktplacering som 

marknadsföringskanal, bildats. Dessa företag är attraktiva för ett produktionsbolag att arbeta med 

på grund av deras omfattande nätverk, då samarbeten är tidskrävande och tidsaspekten ofta är 

knapp (Sjöman, 2011). Utifrån manus lokaliserar mellanhänderna möjliga samarbeten med 

företag, där kontakter och relationer är vitalt, och därefter inleds diskussioner med producent, 

regi och manus (Westberg, 2011).  

 

                                                
3 Se lagavsnitt i Bilaga 3 
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I och med den breda vidden av produktplacering idag, liksom kraven på extern finansiering, blir 

resultatet att många små produktionsbolag får det svårt att överleva på marknaden. De har svårt 

att sköta sina produktioner samtidigt som att hålla kontakten med finansiärer. (Ryman, 2011) 

Mellanhänders roll kan vara att de arbetar som medieförmedlare och ser till att deras kunder får 

synas i ett sammanhang som gynnar dem på bästa möjliga vis (se intervju med Mats Ahlin, 

Carat), med målet att optimera företags medieinvesteringar (se intervju med Jonas Bergström, 

MEC Access). Som svenskt produktionsbolag gäller det att sticka ut i mängden och väcka 

intresse (se intervju med Pontus Sjöman, Tre Vänner) och med produktplacering kan man bygga 

sitt varumärke på ett annat sätt (se intervju med Jeanette Johansson, Nordisk Film). Därutöver 

görs det också olika medvetna val att arbeta med produktplacering för att vidbehålla och bygga 

en image (se intervju med Thomas Willtorp, TV4). 

=.',"5[%13,$1K*'41;>)-.Q1G5\+>,:1(?1R*"*' 

R*"*'1#+>1K*'41;>)-.41"#))1
Mediebyrån Carat verkar som medieanalytiker och traditionell medieförmedlare, exempelvis 

genom tv och print. De erbjuder rådgivning till deras kunder om hur och var de ska gå tillväga 

för att stärka sitt varumärke. Ahlins uppgift är att se till att kunden får synas i det sammanhang 

som de önskar och till det pris de är villiga att betala. För att kunna göra detta, samarbetar han 

bland annat med ett antal tv-kanaler och köper medieutrymme. De använder sig av projektledare 

som är generalister och när specifik mediekanal är bestämd används olika specialistgrupper. För 

att analysera effektiviteten och påverkan hos en viss produkt eller varumärke använder sig Carat 

av metoder som tracking för den kvantitativa delen, vilket bland annat handlar om att följa upp 

tittarsiffrorna efter en sändning. För kvalitativ analys använder de sig mycket av fokusgrupper, 

där ett mindre antal konsumenter intervjuas. 

 

Carat erbjuder sina kunder en samlad kompetens och rådgivning inom marknadsföring i olika 

mediekanaler, vilket leder till kostnadseffektivitet enligt Ahlin. De erbjuder sina kunder att vara 

med som rådgivare och intressebevakare under hela ledet, med fokus på planeringsstadiet. Möten 

hålls för att ge kunden utrymme att förklara sin vision och vad de vill uppnå med samarbetet. 

Därefter tar Ahlin, i sin roll som tv-chef på Carat, kontakt med olika tv-kanaler och ser därmed 

till att para ihop rätt kunder med rätt typ av media. Efter rådgivningsfasen är det upp till kunden 

som väljer produktplacering som marknadsföringskanal att se till sina intressen, men Carat kan 
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även sitta med under fortlöpande möten under produktionens gång för att se till att 

marknadsföringen blir den bästa möjliga för sin kund. 

;&'-5-',',"1-1&#.',]'1'-))1("#$%&'()*+,"-./1
Enligt Ahlin har trenden i Sverige att använda sig av produktplacering som 

marknadsföringskanal pågått främst de senaste fem åren. Denna nya trend uppkom ursprungligen 

från att tv-bolagen har kommit att kräva att programmen helt eller delvis finansieras av externa 

finansiärer. Influenserna kommer från USA, där produktplacering är en förutsättning för en 

produktion. 

 

R*-+ ;)"+ 3>$;)3;+ -*%+ 2*-V På grund av krav gällande externa finansiärer är det oftast 

produktionsbolagen som tar initiativet att kontakta företag som de vill ska produktplacera i deras 

produktioner, förklarar Ahlin. Ibland ger produktionsbolag även synopsisar till Carat som då 

fungerar som en mellanhand mellan produktionsbolag och företag. 

 

R)%+'"+W")+,">%#3;,&)A*".$(V Mats Ahlin föredrar den produktplacering som styr agendan in på 

särskilda intresseområden. Exempelvis ett företag som nästan har monopol inom en viss tjänst- 

eller produktsektor kan välja att de inte ska visa eller nämna deras företagsnamn i en produktion. 

När sedan en konsument har lockats av denna specifika tjänst eller produkt, kommer kunden 

själv att söka upp denna specifika tjänst eller produkt. Denna marknadsföring har en starkare 

inverkan på en konsument när konsumenten själv får känna att den har hittat det den letar efter. 

Bra produktplacering är generellt en sådan som inte tydligt märks utan blir en naturlig del av 

manuset, vilken igen, styr agendan och handlingen.  

 

”Content is King” – Ahlin, 2011 

 

I inspirationsprogram, såsom Äntligen Hemma och Bygglov, förstör inte produktplaceringar 

berättarsammanhanget. I den kontexten kan det nästintill aldrig bli för överdrivet och det är 

därmed ett bra tillfälle för företag att synas utan att tänka på att rubba trovärdigheten. Dessutom 

publiceras ofta inköpslistan efter programmets slut på nätet vilket ger ett mervärde för 

produktplaceringen. En produktionssuccé leder också till att fler företag vill produktplacera i just 

den produktionen. Vissa produktioner behöver en säsong innan de kan visa att de är resultatrika, 



Kandidatuppsats 2011      Ejnar & Kagstedt 
 

    13 

för att senare kunna locka företag till att produktplacera i säsong två. Som Ahlin uttrycker det 

ligger det större fokus på ett program i sig jämfört med i vilken kanal det visas i. 

 

”Programlojalitet framför kanallojalitet” – Ahlin, 2011 

 

Effekten av produktplacering mäts i försäljningssiffror, men det är svårt att få fram några exakta 

siffror. Tittare är generellt passiva vid sitt tv-tittande och använder mediet främst i 

underhållningssyfte.  En mindre lyckad produktplacering anser Ahlin är mer allvarligt för ett 

företag i en filmproduktion i jämförelse med en tv-produktion. Då tittare matas med nya tv-

produktioner i en större omfattning än film och att 99 % av tv-tittarna inte ser på ett program mer 

än en vecka efter det har visats första gången, faller på så sätt sämre produktplacering snabbare i 

glömska. Detta tillsammans med att tv når ut till fler konsumenter än film, gör ändå tv till ett 

bättre forum för produktplacering än film. Ahlin hävdar emellertid att om ett företag ska bygga 

ett varumärke är fortfarande traditionell reklam, det vill säga i tv och print, den starkaste kanalen. 

Trots att 30 % av ett programs tittare försvinner vid reklamavbrottet når denna typ av 

marknadsföring ut till tillräckligt många konsumenter för att företag ska se lönsamheten med 

kanalen. 

=.',"5[%13,$1!#.'%419[83*.Q1("#$%+,.'1(?1G",1YZ..,"1

G",15Z..,"1#+>1!#.'%419[83*.41"#))11
Tre Vänner är ett produktionsbolag som huvudsakligen producerar långfilmer. 

Produktionsbolaget är idag, enligt Pontus Sjöman, Sveriges största independentbolag med många 

succéer bakom sig. Tre Vänner utgår ofta från litterära verk, vilket tenderar att väcka stort 

intresse bland allmänheten. Då produktionsbolaget för tillfället producerar cirka 40-50 svenska 

filmer per år är det avgörande att sticka ut och därmed väcka intresse. Sjömans roll som 

producent ligger främst på långfilmsproduktioner. Han har bland annat producerat Förortsungar 

(2006), Svensson Svensson - I nöd och lust (2011) och Små Citroner Gula som i skrivande stund 

är under produktion.  

;&'-5-',',"1-1&#.',]'1'-))1("#$%&'()*+,"-./1
Sjöman på Tre Vänner arbetar med produktplacering utifrån två aspekter. Den första aspekten 

handlar om att de använder sig av en distributör, i deras fall främst Nordisk Film. Det innebär att 
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de tillsammans lägger upp en marknadsföringsbudget där Nordisk Film går in med finansiella 

medel som antas generera mer tillbaka.  

 

”Nordisk Film har first and last refusal på våra produktioner.” – Sjöman, 2011 

 

Nordisk Film har även ett stort och värdefullt kontaktnät vilket gör dem till en viktig 

samarbetspartner. För att minimera risken med att förlora insatta finansiella medel så används 

produktplacering som en trygghetsåtgärd. Samarbete med produktplacerande företag kan ta sin 

form genom produktplacering i en produktion, och/eller genom cross promotion4. Den andra 

aspekten innebär att Tre Vänner arbetar med produktplacering själva eller alternativt tar hjälp av 

en annan aktör. Det kan vara en så kallad mellanhand, såsom InBetween Entertainment eller CA 

Billqvist. Dessa mellanhänder har, liksom Nordisk Film, ett stort kontaktnät med diverse företag 

som är intresserade av att använda produktplacering som marknadsföringskanal. Att använda sig 

av en mellanhand är enligt Sjöman en enklare väg att gå än att handskas med produktplacering 

själv som är mer tidskrävande. 

 

Tre Vänner erbjuder, med hjälp av sitt väl beryktade namn, en kvalitetsstämpel för företagen i de 

produktioner de väljer att medverka i. De övertalar aldrig företag att produktplacera, då det är 

ansett att vara generellt vedertaget att produktplacering ger en större genomslagskraft i 

jämförelse med traditionell tv-reklam. Vid produktplacering i en produktion kan konsumenter 

mer se produkten i ett sammanhang. Tre Vänner erbjuder ett mervärde i form av kvalitativ film 

och de är medvetna om att specifika projekt lockar mer än andra. Ett litterärt uppmärksammat 

verk som ska filmatiseras, eller en uppföljare på en succéfilm, genererar i högre grad mervärde 

än ett okänt verk. Kända karaktärer kan även skapa mervärde till en produktion och dessutom få 

en produktion att uppfattas som mer värdefull att medverka i. 

 

                                                
4 Cross promotion är när två, eller fler, parter tillsammans arbetar att marknadsföra en viss produkt. När ett företag 
har gjort en produktplacering i en produktion kan denne hålla exempelvis förhandsvisningar för sin personal och 
kunder, reportage i personal- och kundtidningar, mässmaterial med anknytning till exponeringen eller diverse 
butiksaktiviteter. Samtidigt som företaget marknadsför sig själva, marknadsför de även produktionen de medverkar 
i. Cross promotion är att sätt att förlänga aktiviteten kring sin medverkan och därmed få ut mer av sin 
produktplacering, samtidigt som båda parter drar nytta av det. (CA Billqvist, 2011) 
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R*-+ ;)"+ 3>$;)3;+-*%+ 2*-V I de flesta fall handlar det om vilka kontakter samarbetspartners, 

mellanhänder eller producenter själva har för tillfället. Oftast kommer 

produktplaceringsprocessen in senare i arbetet med produktionen och detta mycket på grund av 

tidsbrist. Det betyder att manus redan är skrivet och att produkterna inte är inräknade från början. 

Sjöman själv anser att tidsaspekten vid producerandet av en produktion hämmar arbetet med 

produktplaceringar. Även om det inbringar finansiella medel, tar det upp för mycket tid för att 

bygga kontakter samt hålla en bra nivå på relationen. Sjöman anser att det ultimata antalet 

produktplacerande företag i en produktion är två till tre stycken starka varumärken, där långvarig 

relation kan skapas. Vid val av produktplacerande företag är det viktigt att identifiera företagets 

målgrupp, men även produktionens. Det gäller att profilera produkten på ett bra sätt och vårda 

dess varumärke, så att inte produktplacering skadar företaget i fråga. 

 

R)%+'"+W")+,">%#3;,&)A*".$(V+Sjöman beskriver den bästa typen av produktplacering som en del 

av en kampanj där produktplacering är av en subtil karaktär. För att skapa en så bra 

produktplacering som möjligt försöker Sjöman och Tre Vänner att arbeta med långlivade 

produkter som är relaterade till filmen. Risker som kan uppstå vid placering av produkter som är 

nya på marknaden vid inspelningstillfället är den möjligt korta livslängden. Det kan vara svårt att 

förutse om en produkt kommer lyckas eller inte i det konkurrenskraftiga marknadsklimatet, 

vilket i sin tur kan komma att påverka produktens medverkan i en produktion. Lika riskfyllt är 

det, enligt Sjöman, att använda sig av produkter som nylanseras vid premiärtillfället då 

premiärtillfället nästan aldrig blir riktigt fastställt förrän i den senare delen av 

produktionsprocessen.+

=.',"5[%13,$1^#.*41W,"/4'"83Q1R)-,.'1C-",+'#"1(?1KBR1;++,441

KBR1;++,441#+>1^#.*41W,"/4'"8341"#))1
MEC Access är en mediebyrå som arbetar med att hjälpa sina kunder att optimera sina 

medieinvesteringar genom olika medier såsom tv, webb, radio och print. Företaget har ett 

hundratal kunder som de erbjuder sin kompetens inom var den specifika kunden når sin rätta 

målgrupp. De vet hur konsumenter sköter sin mediekonsumtion, vilket är värdefull kunskap för 

ett företag som vill nå ut med sina produkter eller tjänster. Bergström berättar att kontakten med 

kunden är viktig för att kunna identifiera vilka specifika värdeord som företaget profilerar sig 
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med. På så sätt kan MEC Access och Bergström lokalisera i vilket format marknadsföringen ska 

utformas i för att nå målgruppen på bästa sätt.  

;&'-5-',',"1-1&#.',]'1'-))1("#$%&'()*+,"-./1
MEC Access använder sig inte särskilt av begreppet produktplacering, utan istället av 

benämningar såsom AFI (annonsfinansierat innehåll) eller AFP (annonsfinansierat program). 

Bergström poängterar att AFI eller AFP kan användas så länge det bidrar till någonting och 

uppfyller ett värde. Han anser att det är en bra kanal, istället för att använda sig av konkret 

produktexponering, när målet är att förändra ett beteende.  

 

”Direkt produktplacering är något vi ibland sysslar med, men det är väldigt sällsynt. Däremot 

jobbar vi mer med kontexten.” – Bergström, 2011 

 

Den är även relevant att använda sig av AFI/AFP när det handlar om komplexa produkter där 

dess användningsområde kan visas mer i ett sammanhang och bli tydligare för konsumenten. 

Värdet från denna typ av kanal förstärks genom kringliggande plattformar som skapar mervärde, 

såsom mobil och webb. Frågor som, enligt Bergström, är viktiga att beakta är: Vad vill företaget 

i fråga associeras med? Vad är rätt kanal? Vad vill kunden uppnå?  

 

Programformatet har även stor betydelse då produkter ska placeras i ett sammanhang som känns 

naturligt. I sammanhanget blir även karaktärer i produktioner viktiga då de förstärker vad kunden 

vill bli identifierad med. Idag kan en skådespelares eller programledares trovärdighet förstärkas 

av hur personen i fråga beter sig i privatlivet. Vid val av produktion måste alla aspekter, både 

framför och bakom kameran, kännas äkta för att konsumenten ska tro på det de ser och för att en 

produktplacering därmed ska bli bra. Bergström poängterar att konsumenten idag är mer 

medveten och kräver därför en ökad transparens. 

 

R*-+ ;)"+ 3>$;)3;+ -*%+ 2*-V+ MEC Access utgår ifrån två processer vid kontakt och 

sammanförande av produktionsbolag och de företag som vill produktplacera. Den första 

processen handlar om att MEC Access cirka två gånger per år träffar de tiotal svenska 

produktionsbolagen och samlar information om kommande produktioner. Därefter bokar de in 

möten med sina kunder för att presentera möjliga marknadsföringskanaler. Den andra processen 

går ut på att ett produktionsbolag har en särskild förfrågan eller önskemål om vilka specifika 
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produkter de vill ha med i en produktion. De försöker på den vägen ta kontakt med de företagen 

som är relevanta. Den sistnämnda processen kan i sin högsta grad hämma det naturliga klimatet, 

när produktionsbolag vill ha produkt X i sin produktion men blir erbjudna produkt Y och 

accepterar erbjudandet pågrund av det finansiella stödet.  

+

R)%+'"+W")+,">%#3;,&)A*".$(V+Bra produktplacering, förklarar Bergström, är när konsumenten 

själv upplever att produkten tillför något till produktionen. Bergström förklarar att dagens 

konsumenter är såpass medvetna att även en subtil produktplacering märks av, men ger ändå ett 

naturligt inslag.+

 

”Det handlar om att hitta en subtil produktplacering där både du som företag och du som tv-

tittare känner att du får en behållning och att det är du själv som upplever det.”  

– Bergström, 2011 

  

Då det inte går att lura konsumenten är det vitalt för företagen att sätta tittaren i fokus vid 

utformandet av produktplaceringen. För vissa företag handlar det emellertid endast om att synas 

och för dessa företag kan mindre subtil produktplacering även verka positivt. Detta är särskilt 

aktuellt för kortlivade produkter som inte värnar om sitt varumärke i det långa loppet, utan 

endast vill exponeras under en kortare tid.  

=.',"5[%13,$1 ^,*.,'',1 ^#>*.44#.Q1R#33,"+-*)1R#.',.'1K*.*/,"1(?1
@#"$-4&17-)31

@#"$-4&17-)31#+>1^,*.,'',1^#>*.44#.41"#))1
Nordisk Film är ett filmbolag som utvecklar, producerar och distribuerar film i Norden. Jeanette 

Johansson, i rollen som Commercial Content Manager, arbetar med marknadsföringssamarbeten 

och produktplacering för Nordisk Films räkning. Hon förtydligar att det som kallas 

produktplacering när det gäller film, benämns ofta som AFP (annonsfinansierat program) i 

sammanhang med tv. I jämförelse med de flesta andra mellanhänder, är Nordisk Film närvarande 

under hela produktionsprocessen tillsammans med produktionsbolagen, från idé till dvd-

lansering. 

1
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Johansson hävdar att produktplacering i film på ett sätt är starkare än i tv. Anledningen, som hon 

ser det, är att film har en längre livslängd än tv och kan därmed nå ut till fler konsumenter i det 

långa loppet. Film anses också ha en högre kulturell status än tv. För att inte göra de företag som 

vill produktplacera missnöjda och minimera riskerna krävs en hög transparens mellan 

produktionsbolag, Nordisk Film och de produktplacerande företagen. Företagen som visat 

intresse för att produktplacering i en produktion får läsa de delar av manus som berör deras 

produkt eller tjänst innan de bestämmer sig för hur och i vilket sammanhang de vill visas i. Det 

är viktigt att manus ändras med fördel för produktplaceringen utan att förstöra det konstnärliga i 

produktionen, förklarar Johansson. Manus kan inte ändras för mycket bara för att en produkt ska 

passa in i sammanhanget, då stjälper det mer än det hjälper om det inte sker på ett naturligt sätt. 

Både för produktionen, för kunden och även slutanvändaren av filmen.  

 

När det gäller varumärkesbyggande är film den bästa kanalen. Det bör poängteras att produkter 

kan bytas ut med dagens teknik i redigeringsrummet, vilket gör även film till en lämplig kanal 

för marknadsföring av specifika produkter. Oavsett om kunden väljer att använda sig av film 

eller tv som kanal är bägge val fördelaktiga för kunden, så länge produktplaceringen sker på ett 

naturligt sätt. 

”Värdet i den redaktionella miljön är enorm […] det handlar om att få produktplaceringen i ett 

naturligt sammanhang i en manusdriven miljö” – Johansson, 2011 

 

R*-+;)"+3>$;)3;+-*%+2*-V+Processen från idé till premiärvisning är ändå lång. Produktionsbolag 

tar fram en manusidé som de, tillsammans med en finansieringsplan, presenterar för distributören 

Nordisk Film. När Nordisk Film gett klartecken färdigställs manus samtidigt som 

produktionsbolaget påbörjar processen med tillsättning av roller. Parallellt arbetar Nordisk Film 

och Johansson med produktplacering till produktionen. Innan kontakt med produktplacerande 

företag, jobbar filmens producent, regissör och Nordisk Film fram en såkallad drömlista på 

företag de anser passar in i sammanhanget efter att ha läst manus. Dessa företag kontaktas 

därefter för att se om benägenhet finns att produktplacera. Nordisk Film för kontinuerlig dialog 

mellan media- och pr-byråer, men oftast har de direktkontakt med företagen som vill 

produktplacera. Vid produktplacering utgår alltid filmens producent, Johansson och Nordisk 

Film från ett manus där det gäller att se hur produktplacering kan ske i ett naturligt sammanhang. 
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Det är främst det konstnärliga som styr huruvida produktplacering lämpar sig eller inte, vilket är 

viktigt att ta hänsyn till för att inte förstöra produktionens kreativa aspekt. När alla aspekter av 

filmen har färdigställts kan slutligen filmen spelas in. 

+

R)%+'"+W")+,">%#3;,&)A*".$(V+För att göra en bra produktplacering är det viktigt att utgå ifrån 

filmens olika karaktärer, händelser och scener och i vilket sammanhang en viss produkt, 

alternativt varumärke, passar in. Företag har oftast redan lokaliserat sin målgrupp utifrån dess 

värdeord, vilket gör det lättare att kunna se i vilka kontexter och i handen på vilken karaktär de 

vill synas. Samtidigt som produktionen behöver diverse produkter för att stärka en 

rollinnehavares karaktär, blir också karaktären ett ansikte utåt för det produktplacerande 

företaget. Det är ett bra sätt för företagen att profilera sig om rätt målgrupp har identifierats i 

filmen. Johansson berättar att Nordisk Film även skapar värde genom kringliggande aktiviteter 

för att förstärka produktplaceringen. Cirka två och en halv vecka innan lanseringen av en 

biofilm, påbörjar Nordisk Film en lanseringskampanj. Denna omfattar såväl utomhusreklam, 

print, radio och internet, som cross promotion, förhandsvisningar, tävlingar och nyttjandet av 

sociala medier. De företag som produktplacerar har i vissa fall sedan tidigare köpt upp reklamyta 

i andra plattformar, vilken i dessa fall kan utnyttjas i cross promotion.+

 

”Lanseringskampanjen innebär en win-win situation för bägge parter som får synas i 

sammanhang som gynnar dem båda.” – Johansson, 2011 

 

Vidare medför biopremiären ett mervärde för det produktplacerande företaget då möjlighet ofta 

ges för dem att medverka på diverse event eller liknande som är anknutna till produktionen. 

Processen för att skapa värde upphör inte då filmen slutat visas på biograferna, en 

lanseringskampanj för dvd-släppet tar därefter vid. Där får företag möjlighet att synas på själva 

dvd-produkten samt få presentationsrätt. Nordisk Film kan inte garantera, men försöka erbjuda 

kvalitativt mervärde för det produktplacerande företaget, samtidigt som det stärker den egna 

kampanjen. 

1
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=.',"5[%13,$1G>#3*41_-))'#"(Q1B],&%'-51("#$%+,.'1(?1GY`1

GY`1#+>1G>#3*41_-))'#"(41"#))1
TV4 vill erbjuda sina tittare ett brett, kulturellt utbud med allt från nyhetssändningar till 

underhållningsprogram, samtidigt som de tar emot kommersiella intäkter genom bland annat 

reklam. Willtorp har arbetat länge inom kanalen och har rollen som exekutiv producent, främst 

för TV4:s egenproducerade dokumentärer. Han använder begreppet kommersiell public service 

för att beskriva kanalens verksamhet.  

 

”Vi vill vara trovärdiga, breda, folkliga och även underhålla […] TV4 är allt ifrån Idol till Kalla 

Fakta.” – Willtorp, 2011 

 

Mellan 70 % och 80 % av TV4-Gruppens totala intäkter kommer från reklamintäkter till 

huvudkanalen TV4. Resten av intäkterna kommer från TV4-Gruppens digitala kanaler via de 

abonnemang som möjliggör för tittarna att välja till dessa kanaler till sitt utbud.  

;&'-5-',',"1-1&#.',]'1'-))1("#$%&'()*+,"-./1
När det gäller nya intäktsmedel utgör så kallade finansierade programpunkter en del av dessa. De 

kan ta sin form som hela program som Postkodmiljonären eller genom korta delar av program 

som exempelvis Triss-skrapningen i Nyhetsmorgon. I de sammanhangen bidrar TV4 med ett 

fönster utåt. Klassisk produktplacering är inte någonting som TV4 arbetar med särskilt mycket 

enligt Willtorp. Främst beror detta på den finansiella aspekten då produktplacering inte tillför 

tillräckligt mycket i en såpass stor koncern. När det gäller samarbeten med externa företag i 

egenproducerade program är det viktigt att samarbetet tillför något. Willtorp förklarar att 

produkten måste bidra naturligt till programmets handling. Han hävdar också att 

produktplacering är något som främst förekommer i film- och tv-produktioner och inte i in-

house-produktioner, det vill säga Nyheterna, Nyhetsmorgon, Kalla Fakta etc. Produktplaceringar 

är någonting som produktionsbolagen arbetar mer med än TV4 själva. De gånger TV4 beställer 

program externt måste de, i sin roll som ansvarig utgivare, godkänna innehållet. Ansvarig 

utgivare innebär att om ett program bryter mot lagen om otillbörligt kommersiellt gynnande är 

det TV4 som står ansvariga. TV4 samarbetar gärna med hjälporganisationer och institutioner när 

det gäller medfinansiering. Som Willtorp uttrycker det: en win-win situation. Det ger erkännande 
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till medfinansiärerna i eftertexterna och lyfter aktuella ämnen för diskussion, exempelvis om 

Trafikverket medfinansierar en dokumentär om rattfylla. I Willtorps arbete med dokumentärer 

tänker han på att varumärken inte ska exponeras på ett onaturligt sätt eller att eventuella 

sponsorer inte ska förstöra trovärdigheten i produktionen. TV4 vill inte förstöra sin image som 

de har arbetat upp genom att bli för kommersiella. Det gäller att finna en balansgång mellan det 

kommersiella intresset och det kulturella.  

 

”Allt för mycket produktplacering blir reklamfilm och då blir det inte på riktigt.” 

– Thomas Willtorp, 2011 

 

Att använda sig av produktplacering i exempelvis samhällsprogram skulle förstöra objektiviteten 

och trovärdigheten. TV4 vill framställas som en seriös tv-kanal och för mycket produktplacering 

skulle, enligt Willtorp, kunna skada deras trovärdighet. För att behålla image och trovärdighet är 

det TV4 som bestämmer det innehållsmässiga i sina program och därmed kan inte företag 

och/eller organisationer som visas i sammanhanget vara med och bestämma över kanalens 

publicistiska integritet.  
 
 



Kandidatuppsats 2011      Ejnar & Kagstedt 
 

    22 

;.*)X41
Här knyts den empiriska delen, med de genomförda intervjuerna, samman med den teoretiska 

utgångspunkten om att företag endast kan erbjuda värdepropositioner och inte ensamma 

leverera värde. Denna utgångspunkt kopplas samman med intervjufrågorna angående 

erbjudande och bra produktplacering. Därefter analyseras frågorna rörande förhandlingar och 

relationer utifrån teoriavsnittet om samskapande av värde. Produktplacering analyseras utifrån 

syftet om hur processen går tillväga samt vad som genereras till en produktion och därmed vilka 

värden som skapas. 

YZ"$,(",(#4-'-#.,"14#31,"<[%$413,$1("#$%&'()*+,"-./ 
Den empiriska delen visar att det finns många aktörer inom produktplaceringsbranschen med 

mer eller mindre olika arbetsuppgifter. Då produktplacering komplicerar företags roller om vem 

som är leverantör och mottagare i kontext till värdeskapande, måste ett annat tankemönster om 

erbjudande av värdepropositioner analyseras utifrån Vargo & Lusch (2004; 2008) sjunde 

premiss. De produktplacerande företagen blir både givare och mottagare av värde då de erbjuder, 

förutom ett finansiellt bidrag, ett värde i form av att exponera sin produkt i en produktion. 

Produktplacerande företag kan även ses som mottagare av ett potentiellt framtida värde när 

produktionsbolag erbjuder en plattform för företag att marknadsföra sig på. Erbjudandet av värde 

ligger på alla aktörer i produktplaceringsprocessen där vissa innehar en större roll än andra. 

Sjöman på Tre Vänner beskriver att de erbjuder en kvalitetsstämpel för företagen som vill 

produktplacera i och med att de medverkar i deras produktioner. De erbjuder kunden att se 

produkten i ett sammanhang som gynnar dem. De såkallade mellanhänderna, som mediebyråerna 

Carat och MEC Access, erbjuder de företag som vill produktplacera en samlad kompetens och 

rådgivning då de arbetar med att para ihop rätt kunder med rätt typ av marknadsföringskanal. 

Denna kompetens och rådgivning är därmed deras värdeerbjudande och i det sammanhanget ses 

själva produktionen och produktionsbolaget som kärnan av värdeskapande. Produktionsbolag 

kan, liksom produktplacerande företag och mellanhänder, dock inte ensamma skapa värde utan 

det är i samverkan med andra aktörer som värde har möjlighet att alstras.  
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Trots att produktionsbolag kan ses som kärnan i värdeskapandeprocessen, är de inte den 

slutgiltiga aktören. Produktionsbolag är, enligt Sjöman på Tre Vänner, ute efter att skapa en 

naturlig miljö som ska kännas så trovärdig som möjligt. För att kunna ha den finansiella 

möjligheten att göra detta måste de till viss grad anpassa sig till det kommersiella som 

produktplacering kan medbringa. Denna anpassning måste ske, som Willtorp på TV4 nämner, 

utan att förlora sin respekt och integritet som kreatörer. Ofta måste produktionsbolagen ha 

kontakt med en distributör, såsom Nordisk Film, vid skapandet av en film. Finansiellt bidrag är 

ändå en vital grund för skapandet av en produktion och därmed värde. På grund av denna 

beroendesituation måste de emellanåt rätta sig efter olika distributörers ekonomiska krav, 

exempelvis gällande produktplacering. Samma sak gäller vid tv-produktioner där 

produktionsbolag i det slutgiltiga skedet behöver ett fönster, i form av en tv-kanal, för att synas. I 

dessa fall kan det krävas att produktionsbolag måste anpassa produktplaceringar med kanalen i 

åtanke. Willtorp berättar att TV4 erbjuder en kanal att synas i och därmed blir de också 

skapandet av det slutgiltiga värdet. Om ingen tv-kanal vill ta emot en tv-produktion kan heller 

inget slutgiltigt värde skapas, både för företag och produktionsbolag, men också konsumenter. I 

slutändan är det filmdistributörer och tv-kanaler som har makten att besluta huruvida de kommer 

köpa in en produktion eller ej. Detta kan likställas med Gummessons (1998) påstående om att en 

osåld vara inte har något värde (Gummesson, 1998, s.247). 

 

På grund av att aktörerna i den första delen av processen inte kan garantera exponering av en 

produkt i en film- och/eller tv-produktion, måste företag som vill använda produktplacering som 

marknadsföringskanal själva tro och uppleva att placeringen bidrar med någonting i slutändan. 

Som Bergström på MEC Access uttrycker det måste företag känna att de får en behållning av 

produktplaceringen. Detta styrker Balasumbramians (1994) argument om att företagen måste 

uppleva att de erbjuder ett värde genom att exponera sin produkt, som är det första villkoret för 

att produktplacering ska vara genomförbart (Balasumbramians, 1994). 
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För att ett värde i slutändan ska kunna levereras är det essentiellt att produktplaceringen görs bra 

i dess rätta sammanhang. Ahlin på Carat anser att bra produktplacering är den som styr agendan 

och blir en naturlig del av manus. Där den inte förstör berättarsammanhanget är den som bäst 

och då den bidrar med mervärde genom bland annat exponering på kringliggande plattformar 

såsom webb och mobil. Jämförelsevis tycker Sjöman på Tre Vänner att den ideala typen av 

produktplacering är av subtil karaktär och en del av en större kampanj. Han förtydligar att 

produkter med lång livslängd är att föredra framför kortlivade, då långlivade produkter innebär 

mindre risker. Mindre risk uppkommer även om produktionen exempelvis bygger på ett känt 

litterärt verk eller där produktionen innehåller kända karaktärer, då detta kan generera ett ökat 

värde till produktionen. Bergström på MEC Access håller med Sjöman när det gäller 

merskapande av värde via kringliggande plattformar, men även när det handlar om kända 

karaktärer som medverkar i en produktion. Han klargör även att en produktplacering måste 

kännas naturlig och synas i ett positivt sammanhang för att den ska kunna skapa värde för 

företaget i fråga och produktionen. Även Bergström instämmer med att produktplacering ska 

vara av en subtil karaktär och vara en del av berättarsammanhanget. Johansson på Nordisk Film 

tror, liksom Bergström och Sjöman, att många kringliggande aktiviteter, inklusive cross 

promotion, kopplade till själva produktplaceringen genererar ett mervärde till en 

produktplacering. Johansson nämner också att en subtil och naturlig produktplacering genererar 

mer trovärdighet. Det i sin tur förstärker inte bara företagets image, utan även profilen hos 

produktionen och alla de inblandade i produktplaceringsprocessen.  

 

Ahlin på Carat anser att den bästa typen av produktplacering är när konsumenten själv känner att 

den har upplevt någonting och sökt information om det, utan att veta att det egentligen var 

meningen att konsumenten i fråga skulle känna så. Bergström på MEC Access, å andra sidan, 

poängterar att konsumenten idag är mer medveten. Han berättar vidare att en bra 

produktplacering kan vara en presentation av en komplex produkt, där konsumenter kan få 

förståelse för produkten i ett större sammanhang, samtidigt som konsumenten förstår att det rör 

sig om produktplacering. Detta kan till viss del kopplas till Normann & Ramirez (1993) teori 

angående att företag även skapar värde genom att göra sina kunder mer intelligenta (Normann & 

Ramirez, 1993, s.65). Företag som visar hur en komplex produkt används genom 

produktplacering gör sina konsumenter, om inte mer intelligenta, mer medvetna.  
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Johansson på Nordisk Film uppger att de aldrig låter produktplacering hämma produktionens 

kreativa aspekt. Även Willtorp på TV4 förklarar hur produktplacering måste passa in naturligt i 

programmets handling. Är placeringen för uppenbar inkräktar den inte enbart på den 

konstnärliga friheten, utan den bryter även mot lagen om otillbörligt kommersiellt gynnande där 

TV4 står som ansvarig utgivare. Detta kan jämföras med Russel & Belch (2005) teori om att 

finansiell support till en produktion kan bidra till att producenter kompromissar med sin 

ursprungliga frihet (Russel & Belch, 2005). När man låter utomstående intressenter påverka i en 

allt för stor grad, missgynnas produktionen och värde kan inte skapas på samma sätt.  

 

Alla intervjuade aktörer är överens om att bra produktplacering är subtil och passar naturligt in i 

sammanhanget. När en produktplacering har dessa attribut skapar den ett värde för alla 

medverkande, även om det är komplicerat om vem som levererar värdeprepositioner och vem 

som är mottagare av värde i produktplaceringsprocessen. Om samtliga aktörer har liknande 

uppfattning om vad bra produktplacering är kan detta kopplas till Vargo & Lusch (2004; 2008) 

idéer om värdeskapande, då aktörer med samma vision borde frambringa bästa möjliga grund för 

skapande av värde (Vargo & Lusch, 2004; 2008). 
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Beroende på om det är en film- eller tv-produktion, kan samarbetena se olika ut gällande vem 

som tar kontakt med vem och därmed hur samskapandet inleds. En film kan produceras enskilt 

av ett produktionsbolag och vid dessa tillfällen tar de kontakt med det fönster de vill visas i. 

Jämförelsevis kan tv-kanaler ta inledande kontakt med produktionsbolag när kanalen har 

specifika preferenser om en programidé. Kontaktprocessen kan således ta olika form beroende på 

situationen. Ahlin på Carat säger att produktionsbolagen oftast tar initiativet i 

produktplaceringsprocessen, både till mediebolagen och direkt till företag som vill 

produktplacera. Bergström på MEC Access nämner att de antingen samlar in information från de 

olika produktionsbolagen eller att produktionsbolagen tar kontakt med dem angående specifika 

önskemål. Oavsett om det rör sig om ett samarbete kring en film eller tv-produktion, är det en 

fråga om ett samskapande av värde då ingen aktör enskilt kan generera värde (Vargo & Lusch, 

2004; 2008).  
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Sjöman på Tre Vänner förklarar att han uppskattar långsiktiga samarbeten, vilket är i likhet med 

Ramirez (1999) som nämner att när en relation uppstår växer värde fram över tid (Ramirez, 

1999). Prahalad & Ramaswamy (2004) förklarade att värdet är samskapat mellan två parter och 

att själva upplevelsen vid samskapandet utgör grunden för värdet. Om företagen i 

produktplaceringsprocessen bejakar sina kontakter bidrar det till djupare relationer, vilket är 

värdefullt för företagen i fråga och därmed värdeskapandet. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) En 

förutsättning för att ett produktionsbolag ska komma i kontakt med rätt typ av produktplacerande 

företag till en produktion är ett gediget kontaktnät. Sjöman berättar att de använder sig av 

Nordisk Film som distributör och utnyttjar på så sätt Nordisk Films redan stora kontaktnät. De 

kan även använda sig av olika mellanhänder för att komma i kontakt med intresserade företag, 

men mest handlar det om vad som är smidigast med hänsyn till tidsaspekten och vilka kontakter 

som finns för tillfället.  

 

Bergström berättar att produktplacering är ett tillfälle för produkten att visas i ett sammanhang 

vilken kan stimulera en ökad köpvilja från konsumenternas sida och på så sätt skapa ett värde till 

företagen. Satt i ett större sammanhang, i enlighet med Bergström och Willtorp, handlar det om 

att ändra ett beteende eller en uppfattning om ett företag, eller en organisation, som väljer 

produktplacering som marknadsföringskanal. Produktplacering i sin tur frambringar en 

trovärdighet till en produktion, enligt Johansson, då människor i sin verkliga vardag ständigt 

exponeras av olika varumärken. 
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Nedan redovisas slutsatsen utifrån uppsatsens syfte, en diskussion kring dessa och även förslag 

till alternativ framtida forskning läggs fram.   

9)%'4*'41#+>1$-4&%44-#.1
Syftet med den här uppsatsen var att få en djupare förståelse för produktplaceringsprocessen och 

därmed se vad produktplacering som marknadsföringskanal genererar till en film- och/eller tv-

produktion. Den kvalitativa undersökningen visar att produktplacering som 

marknadsföringskanal skapar en trovärdighet till en produktion om den görs i sitt rätta 

sammanhang. I ett större perspektiv genererar även produktplacering mer än bara trovärdighet, 

den erbjuder ett nätverk med samarbetspartners, liksom ett värdeskapande genom kringliggande 

plattformar.  

 

Detta betyder att produktplacering som marknadsföringskanal i sin rätta miljö inte hämmar den 

kreativa friheten i en produktion om den görs i sitt rätta sammanhang. Tvärtom, produktplacering 

kan hjälpa till att förhöja kredibiliteten och trovärdigheten. Sett som ett värdebegrepp betyder 

trovärdighet att någonting görs realistiskt och verklighetstroget, vilket leder till pålitlighet. I och 

med att värde är samskapat har alla aktörer en viktig plats och är beroende av varandra för att 

värde ska genereras. Värdeskapande kan upplevas som en boll. Företag som vill använda 

produktplacering som marknadsföringskanal bollar först idén om produktplacering, antingen till 

mellanhand eller direkt till produktionsbolagen. Värdet växer genom samarbeten med aktörer på 

marknaden som kan erbjuda värde. Beroende på hur mycket värdepropositioner aktörerna 

innehar, adderas bollen med värde. Till slut är värdebollen tillräckligt stor att distribueras genom 

ett mediefönster, för slutlig konsumtion och slutgiltigt värdeskapande hos konsumenten.  

 

I en bransch med stora nätverk och där samarbeten löpande sluts, är det essentiellt att fastställa 

att alla led är viktiga. Det fungerar som en serie dominobrickor, där många aktörer är delaktiga, 

från produktionsbolag till mellanhänder liksom distributörer, och faller en så faller alla. Alla 

påverkar varandra och alla aktörer är betydelsefulla för att framgångsrikt kunna generera värde i 

samband med produktplacering. Det går dock inte att bortse från att de monetära medel som 
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utbyts i sammanhanget utgör grunden för samarbeten och skapandet av en produktion, som i sin 

tur genererar värde. Däremot är inte finansiella medel värdeskapare i sig. Med detta sagt är en 

fråga att ställa sig om egentligen produktionsbolagen skulle använda sig av produktplacering 

utan att få betalt bara för att det bidrar med trovärdighet. 

7"*3'-$*1:#"4&.-./1
Efter att författat denna studie har intresse växt rörande andra aspekter inom ämnet 

produktplacering. Intressant vore att se till konsumentpåverkan av produktplacering och hur 

effektiv den subtila, mer undermedvetna marknadsföringen som produktplacering kan besitta, 

egentligen är. Även om hur effekten av produktplacering kan mätas är en intressant infallsvinkel. 

Det som inledningsvis väckte intresset för skrivandet av denna uppsats var utvecklandet av 

Radio- och tv-lagen som medför att en upplysning måste framgå om det innehåller 

produktplacering i en produktion5. I anknytning till detta skulle det vara intressant att se hur 

denna upplysning påverkar aktörerna på marknaden samt dess konsumenter. Det kan diskuteras 

om produktplacering som marknadsföringskanal tappar lite av sin innebörd om konsumenter är 

mer medvetna om att det förekommer produktplacering i en produktion.  
 

 

 

                                                
5 Se Bilaga 3 
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Pickton & Broderick (2001) definierar produktplacering som:  
 

”Processen med att ordna för ett företags produkter och namn att synas eller hänvisas till i 

media. Detta är särskilt märkbart i film och i tv- och radiosändningar, men det är lika aktuellt i 

tryckta medier.” (översatt från engelska, Pickton & Broderick, 2001, s.501)  

1

Som nämnt tidigare är produktplacering inget nytt i sammanhanget, men har kommit att bli mer 

uppmärksammat på senare tid. Produktplacering går helt enkelt ut på att ett varumärke placeras 

visuellt, auditivt eller en kombination av dem i en eller flera scener i en film, och kan öka 

varumärkesmedvetenheten med 20 %. Det finns fyra olika former av produktplacering: 

klassisk(classic)-, korporativ (corporate)-, minnesväckande (evocative)- och smygande (stealth) 

produktplacering. Den klassiska produktplaceringen är mer taktisk än strategisk och går ut på att 

göra en viss produkt eller ett varumärke synlig i kamerabilden. Den är förhållandevis enkel att 

göra, men risken kan vara att den lätt kan gå obemärkt. Exempel kan vara mobiltelefoner, 

solglasögon, läskedrycker. Vid den korporativa produktplaceringen prioriteras varumärken 

framför produkten. Det är lättare att visa att varumärke eller en logga i en scen än en specifik 

produkt. Den har också en längre livslängd än vid marknadsförande av en specifik produkt, som 

kan komma att sluta säljas när väl produktionen utgivs. En framgångsrik korporativ 

produktplacering kräver att tittarna känner till varumärket sedan tidigare. (Lehu, 2007, s.9f) 

 

Den minnesväckande- och smygande produktplaceringen är mer diskretare än de två ovan 

nämnda. I den minnesväckande produktplaceringen uppenbarar sig inte ett varumärke, utan 

endast en specifik produkt. Här är det essentiellt att ha en originell produkt där endast dess 

design ska väcka tankarna till dess varumärke, eller i alla fall i huvudet på dess målgrupp. 

Exempel på detta är Segway eller Rubriks kub. Det är en mer subtil form av produktplacering 

och kräver alltså stor differentiering på produkten i jämfört med dess konkurrenter. Den kommer 

emellertid inte kunna bli identifierad av en publik som inte är bekant med varumärket, eller 

produkten, sedan tidigare. En smygande produktplacering är den mest diskreta av dem alla och är 
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nästintill obevisbar i en produktion. Den är oftast mycket integrerad i scenen och ger därför en 

neutral aspekt som kan generera en med kraftfull påverkan och övertygelse när, och om, den 

upptäcks. Likt den klassiska, kan en smygande produktplacering vara visuell, exempelvis i form 

av kläder. Med en såpass diskret produktplacering undviker man mycket kritik mot att vara för 

kommersiell, men kan lättare än någon annan placering gå omärkbar. (Lehu, 2007, s.11ff) 

 

Produktplacering ger en högre igenkännighetsgrad än vanlig tv-reklam. Men produktplacering 

får inte alltid den reaktion marknadsförare hoppas på, när den ibland går obemärkt av 

konsumenten. Risken med att produktplacering ökar är att reaktionen från konsumenterna kan 

komma att bli att de blir för “överexponerade” och därmed förlorar produktplaceringen dess 

mening. (Cebrzynski, 2006) 
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Intervjuerna har utgått från dessa intervjufrågor, men på grund av den semistrukturerade 

utformningen skiljer sig frågorna åt med hänsyn till sammanhanget samt beroende på 

intervjuobjektets roll.  

 

1. Vad gör Ert företag och vad är Er roll? 

1.1 Vad är det ni erbjuder? 

 

2. Hur ser en vanlig dag ut i kontext till produktplacering? 

2.1 Beskriv hur den processen fungerar? Vem väljer vem? 

2.2 Hur fungerar relationen mellan er och de företag som väljer att 

produktplacera/alt mellanhänder?  

2.3 Kan Ni berätta om en specifik produktion och hur ni gick tillväga där? 

2.4 Vad är en bra produktplacering?  

2.5 Hur påverkar produktplacering ett företags image? 

2.6 Finns det dålig produktplacering? 
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Produktplacering har fått en sådan stor genomslagskraft på senare år, mycket på grund av att det 

nyligen har blivit en lättnad av lagstiftning om produktplacering i EU. I Sverige existerar 

yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) med friheten att uttrycka sig i olika medier. Den fungerar som 

grundregeln, där andra regleringar har tillagts för att kontrollera denna frihet att uttrycka sig. Den 

1 augusti 2010 trädde den nya Radio och tv-lagen ikraft och det var första gången i svensk rätt 

som begreppet produktplacering reglerades. Huvudregeln i lagen säger att produktplacering inte 

får förekomma i program i tv eller i program i betal-tv, om något annat inte följer av undantagen 

i 2 § (RTVL 6 kap 1 §). Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§ 

(se nedan) sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det 

förekommer produktplacering (det gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till 

barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplacering av: 

alkoholdrycker och tobaksvaror, andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror, eller receptbelagda 

läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination.) (RTVL 6 

kap 2 §).  

 

Villkoren i 3 §: Program där det förekommer produktplacering får sändas endast om programmet 

inte på ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella intressen (se ”otillbörligt kommersiellt 

gynnande” nedan). (RTVL 6 kap 3 §) Villkoren i 4 §: När det förekommer produktplacering i ett 

program ska information lämnas om detta i början och i slutet av programmet och när 

programmet börjar igen efter ett avbrott för annonser. Informationen ska endast bestå av en 

neutral upplysning om förekomsten av produktplacering och om den vara eller tjänst som har 

placerats i programmet. (RTVL 6 kap 4 §) Denna upplysning om att produktplacering 

förekommer i ett program har även införts i brittisk lag, där symbolen ”P” visas vid varje 

påvisning av programmet och mellan reklampauserna. Detta kan komma att påverka 

konsumenters attityder och påverkan av produktplacering. (Office of Communications, 2011)  

 

 

 

 



Kandidatuppsats 2011      Ejnar & Kagstedt 
 

    36 

Otillbörligt kommersiellt gynnande handlar om att program som inte är reklam inte otillbörligt 

får gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet 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 otillbörligt sätt. (RTVL 5 kap 5 §) Regleringen ger alltså utrymme att använda sig 

av produktplacering under vissa förutsättningar. Det ska ej förglömmas att Nya Radio- och tv-

lagen har endast domsrätt över svenska programföretag och kan inte granska exempelvis TV3, 

som sänds av Viasat Broadcasting UK Ltd, eller Kanal5 där SBS Broadcasting innehar 

sändningsrätten. För dessa kanaler har svenska Myndigheten för radio och tv ett samarbete med 

Office of Communications i Storbritannien, som verkar som en engelsk motsvarighet till svensk 

myndighet. (Myndigheten för radio och tv, 2011) Ansvarig utgivare för produktioner är alltid tv-

bolagen och de är de som får stå till svars för vad de väljer att publicera i sina kanaler. 

 

Produktplacering får inte likställas med sponsring, utan där råder andra lagar. I Radio- och tv-

lagen står det skrivet att program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv som 

huvudsakligen handlar om nyheter eller innehåller nyhetskommentarer inte får sponsras (RTVL 

7 kap 1 §). Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte sponsras av någon 

vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror (RTVL 

7 kap 2 §) (jmf Produktplacering, RTVL 6 kap 2 §). Det finns begränsningar för 

läkemedelsföretag vid sponsring, där om ett läkemedelsföretag sponsrar ett program i en tv-

sändning, sökbar text-tv eller i beställ-tv, får sponsringen bara främja företagets namn eller 

anseende men inte receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är 

tillgänglig efter ordination (RTVL 7 kap 3 §). När en leverantör av medietjänster tillhandahåller 

ett sponsrat program ska leverantören ange vem som har bidragit till finansieringen. Ett sådant 

meddelande ska lämnas i början och i slutet av programmet. (RTVL 7 kap 4 §) 

Sponsringsmeddelandet ska innehålla sponsorns namn, logotyp eller annat kännetecken för 

sponsorn. Meddelandet får inte innehålla säljfrämjande inslag. (RTVL 7 kap 7 §). 

 

 

 
 
 


