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Sammanfattning 

Syfte Vi vill undersöka hur arbetet med produktplacering och varumärkesexponering ser ut i 

produktionen av en svensk TV-serie. Mot bakgrund av en analys av den faktiska förekomsten av 

varumärkesexponering i Solsidan vill vi undersöka hur TV-seriens producenter och 

manusförfattare ser på och arbetar med produktplacering i serien. 

 

Teori Det teoretiska ramverket tar avstamp i en beskrivning av mediernas beroende av 

reklamintäkter och hur annonsörer sägs kunna påverka mediernas innehåll. Vidare förklaras 

begreppet produktplacering, hur produktplaceringsprocessen ser ut, vad en produktion får ut av 

att använda sig av produktplacering och slutligen redogörs för kritik som har riktats mot 

fenomenet.  

 

Metod I undersökningen har vi valt att använda oss av metodtriangulering vilket innebär att vi 

använt både kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden är i form av en 

innehållsanalys av serien för att undersöka frekvensen av varumärken. Den kvantitativa datan 

insamlades med hjälp av ett kodschema och presenteras i studien i form av diagram. Den 

kvalitativa metoden består av tre intervjuer med personer som arbetar med serien. Den kvalitativa 

delen presenteras i form av citat och viss återberättelse. 

 

Resultat Den kvalitativa undersökningen visar att produktionen av Solsidan ställer sig relativt 

positiva till produktplacering, med reservationen att produktplacering aldrig får gå ut över den 

kreativa friheten. I produktionen av Solsidan tar man hjälp av en annonsförmedlare som föreslår 

vilka varumärken som skall vara med. Den kvantitativa innehållsanalysen visar att det 

förekommer totalt 86 varumärken och produkter i Solsidans två säsonger som tillsammans syns i 

bild 28.53 minuter och nämns i dialogen 85 gånger. 

 Nyckelord: Produktplacering, varumärkesexponering, marknadsföring, TV, Solsidan 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Purpose We want to investigate how the production behind a Swedish TV-series deals with 

product placement. In the light of an analysis of the actual presence of brand exposure in 

Solsidan we want to investigate how a television-series producers and scriptwriters work with 

product- and brandplacement.  

 

Theory The theoretical framework contains a description of the advertising revenue dependence 

in media, and how advertisers are said to influence media content. It explains the concept of 

product placement, what the placement process looks like, the benefits a production gets out of 

using it, and finally presents criticism leveled at the phenomenon. 

 

Methods The study is carried out using qualitative interviews and a quantitative 

content analysis. The qualitative interviews had three informants who work with the TV-show 

Solsidan. The qualitative data is presented through quotations and representations. The 

quantitative data is presented in charts.  

 

Findings The informants in our qualitative study are fairly positive about product placement, 

with the reservation that it should never compromise the creative freedom. They use a product 

placement agency who suggests what brands to include. The quantitative content analysis shows 

that there are 86 brands and products exposed in Solsidan’s two first seasons that are all together 

shown 28.53 minutes and mentioned in the dialogue 85 times.  

 

Keywords: Productplacement, brandplacement, marketing, TV, Solsidan 

 

Förord 

Vi vill framföra ett tack till våra informanter som genom sitt engagemang och tillmötesgående 

sätt har försett oss med ovärderlig information. Vidare vill vi tacka fakulteten för 

tillhandahållande av teknik och mycket hjälp och stöd. Störst tack till Karin Fast, vår handledare 

som bidragit med värdefulla tips och råd. 

Denna uppsats har två författare som likvärdigt har bidragit till uppsatsens innehåll. Uppsatsen 

har därmed vuxit fram i symbios genom samarbetet mellan dessa två författare. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras empirin för vår undersökning för att klargöra den TV-serie vi undersöker samt vad 

serien handlar om. Vidare redogörs bakgrunden till vårt val av uppsatsämne samt det syfte och den frågeställning 

undersökningen avser besvara. Slutligen redogörs uppsatsens disposition kortfattat. 

 

När det är dags för Anna att åka in på förlossningen upptäcker hon att hennes Ballerinakakor är 

slut. Hon kräver att Alex ska köpa kakor, för hon behöver dem på sjukhuset. Väl på sjukhuset 

springer Alex runt hela byggnaden i jakt på Ballerinakakor och finner till slut ett paket i ett 

personalrum. Till hans förtret tillhör kakorna en städare som upptäcker honom när han tar 

kakpaketet från ett skåp. Alex erbjuder sig att betala för dem och städaren kräver 500 kronor, 

annars kommer han att berätta för personalen att Alex springer runt på sjukhuset och stjäl 

personalens mat. Alex ger honom en femhundralapp för Ballerinakakorna och springer iväg till 

förlossningsrummet där Anna vrider sig i plågor. Alex visar att han har kakorna nu, men då 

skriker Anna: “Jag vill väl för fan inte ha några jävla kex nu! Stick för fan, stick bara!”  

 

1.1 Bakgrund 
Företag konkurrerar inte längre med varandra genom att erbjuda så låga priser som möjligt, utan 

ägnar sig istället åt vad ekonomer kallar för monopolistisk konkurrens (Foster & McChesney 

2003:1). Detta innebär att man försöker, med hjälp av till exempel varumärkesbyggande och 

reklam, skapa en monopolsituation för ett varumärke, så att man således kan höja priserna 

samtidigt som man utökar sin marknadsandel. Men det är inte bara för företag som vill sälja 

produkter eller tjänster som reklamen är viktig, den är även en väldigt viktig del för företag som 

verkar inom medieindustrin. Reklamintäkter har blivit en så viktig och dominant inkomstkälla 

inom medieindustrin att de mediekanaler som inte attraherar annonsörer riskerar att hamna i ett 

underläge på marknaden (ibid.). Med undantag för public service och betal-TV är samtliga medier 

på marknaden så beroende av reklamintäkter att de inte ens skulle kunna existera utan dem 

(Hadenius 2008:41). Även Gustafsson (2005:18) menar att reklamfinansieringen av massmedierna 

är så betydande att den inte kan tas bort utan att massmediesystemen brakar ihop. 

 

Att reklamen tillåts ta mer och mer plats ställer dock till det för reklamskapare och annonsörer, 

som får det allt svårare att stå ut från mängden och nå ut med sina budskap. Detta tvingar dem 

att satsa ännu mer på sin marknadsföring och att försöka hitta nya vägar och metoder att nå 

möjliga kunder (Foster & McChesney 2003:2). Samtidigt som kommersialiseringen gör det 
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svårare för reklammakare, kan det även reta upp mediekonsumenter som dagligen blir mer och 

mer överösta av reklambudskap och gör allt för att komma undan. Det stora utbudet av TV-

kanaler ger oss också möjlighet att bara knäppa över till något annat när det är dags för 

reklampaus och tack vare olika inspelningsfunktioner kan vi spola förbi reklamen. Även internet 

och möjligheten att ladda ned till exempel TV-serier och filmer gör det lättare för oss att fly 

undan annonsörerna. Lösningen på det här problemet har varit en massiv ökning av 

produktplacering i underhållningsprogram, där varumärket eller produkten kan vävas in i storyn, 

så att det blir omöjligt för tittaren att komma undan (Foster & McChesney 2003:2). 

 

Produktplacering är dock ingen ny företeelse. Själva termen produktplacering började inte 

användas förrän på 1980-talet, men fenomenet har funnits betydligt längre än så (Newell et al. 

2006:576). 1835, när tidningen New York Heralds högkvarter brann ned, tvingades de ta en paus 

med utgivningen, men redan efter 19 dagar kunde de tack vare ett reklamavtal med 

läkemedelsföretaget Dr. Brandreth, återuppta den igen (Bagdikian 2009:76). När tidningen kom 

tillbaka var den inte bara full med Brandreth-annonser, utan även med vad som förmodades vara 

riktiga nyheter som berättade om Dr. Brandreth’s mirakulösa effekter. När Dr. Brandreths 

konkurrenter klagade svarade tidningens chefredaktör James Gordon Bennett såhär i en 

nyhetskolumn: 

Send us more advertisments than Dr. Brandreth does - give us higher prices - we’ll cut Dr. 

Brandreth dead - or at least curtail his space. Business is business - money is money - and Dr. 

Brandreth is no more to us than “Mr. Money Broker” 

 

Inte heller inom filmen är produktplacering någonting nytt. Redan på 1890-talet såg Lever 

Brothers till att deras tvålar syntes i några av de allra tidigaste filmerna (Hudson & Hudson 

2006:490). På 1920-talet användes TV-mediet för att göra reklam för cigaretter, då många 

skådespelare rökte cigaretter av vissa märken (Balasubramanian 1994:33). Och från och med 

1930-talet och framåt har både filmproducenter och varumärkesägare aktivt ägnat sig åt att 

försöka få till stånd produktplaceringsavtal med varandra. När TV:n introducerades på 1950-talet 

blev den ännu en plattform för företag att synas med sina varumärken på. Tidiga TV-program var 

ofta sponsrade av företag och även namngivna efter varumärken, som till exempel The Colgate 

Comedy Hour och Kraft Television Theatre (Hudson & Hudson 2006:490). 

 

Den nuvarande vågen av produktplacering tog fart ordentligt 1982, när godiset Reese’s Pieces 

användes i filmen E.T. (Hudson & Hudson 2006:491). I manuset stod från början att en 
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utomjordning skulle följa ett spår utlagt på marken av godiset M&M, men de tackade nej och 

istället förhandlades det fram ett avtal med Reece’s Pieces, som i och med att filmen kom ut 

ökade sin försäljning med 65 % (Newell 2006:589). Det finns flera exempel som visar på hur 

värdefull en produktplacering kan vara och hur stort genomslag den kan få. Till exempel 

tredubblade RayBan sin försäljning av solglasögon efter att Tom Cruise burit dem i filmen Risky 

Business medan öltillverkaren Red Stripe ökade sina marknadsandelar med 100 % efter att ha synts 

i The Firm. Ett annat exempel är leksaken Slinky som blev populär igen efter att ha synts i Toy 

Story (Wenner 2004:106). 

 

Den sedan länge kända uppfattningen om att den redaktionella och kreativa sidan av media hålls 

separerad från annonsörerna håller enligt Foster och McChesney (2003:4) på att försvinna, och 

det mestadels på grund av medieföretags girighet och desperata behov av att locka till sig 

kommersiellt stöd. Fenomenet produktplacering väcker en rad intressanta frågor som har med 

detta att göra. Man kan till exempel fråga sig hur stort inflytande det produktplacerade företagen 

har över medieinnehåll och hur de framställs. Vad får produktionen ut av det? Hur påverkas det 

kreativa arbetet? Man kan även ställa sig frågan i hur stor utsträckningen det faktiskt förekommer 

i Sverige då det inte finns någon omfattande svensk forskning på ämnet. 

 

TV-serien Solsidan har under de senaste åren uppmärksammats en hel del i media. En del av 

förklaringen till detta kan vara att serien är otroligt populär och omtyckt. Premiäravsnitten av de 

två säsonger som hittills har sänts i TV4 lockade till sig hela 1,8 respektive 2,5 miljoner tittare. 

Även det flitiga exponerandet av varumärken som förekommer i serien har blivit väldigt 

omskrivet i medier, vilket har bidragit till att vi inför arbetet med den här uppsatsen har 

intresserat oss extra mycket för just Solsidan. 

 

Då vi tidigare har gjort en kvalitativ innehållsanalys av produktplaceringen i Solsidan utifrån ett 

varumärkesperspektiv med frågeställningen “hur påverkas varumärket av vilken kontext det exponeras 

i”, väcktes en del frågor kring produktplacering och framför allt hur skaparna av serien förhåller 

sig till detta fenomen. Vår undersökning ur varumärkesperspektivet var intressant, men vi fann 

att det var svårt att få någon egentlig information genom endast en kvalitativ innehållsanalys där 

vi enbart kunde tolka och gissa vad vi trodde var produktplaceringar. Efter att ha analyserat 

serien kvalitativt väcktes vår nyfikenhet på hur det går till när man placerar produkter samt hur 

produktionen jobbar med och uppfattar detta fenomenet som är produktplacering. En hel del 

forskning har gjorts på området under de senaste åren men forskningen fokuserar ofta på hur 
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tittare och konsumenter tar emot och påverkas av produktplacering, till exempel 

Balasubramanians “Audience Response to Product Placements” (2006). Vi har istället valt att 

fokusera på hur arbetet med produktplacering bakom kamerorna ser ut. Vi vill bidra till en ökad 

förståelse för fenomenet produktplacering genom att undersöka förekomsten av det i Solsidan 

och hur personer som jobbar inom produktionen ser på och arbetar med det i producerandet av 

serien. Detta gör vi dels genom en kvantitativ innehållsanalys av förekomsten av varumärken i 

TV-serien och dels genom kvalitativa intervjuer med personer som jobbar med serien. Då större 

delen av den litteratur som finns som behandlar ämnet handlar om hur det ser ut i USA, är det 

även intressant att jämföra hur litteraturen beskriver produktplaceringsprocessen med hur 

personerna bakom en svensk TV-serie ser på fenomenet. 

 

1.3. Syfte 

Vi vill genom en fallstudie av Solsidan undersöka hur arbetet med produktplacering och 

varumärkesexponering ser ut i produktionen av en svensk TV-serie. Mot bakgrund av en analys 

av den faktiska förekomsten av varumärkesexponering i Solsidan vill vi undersöka hur TV-seriens 

producenter och manusförfattare ser på och arbetar med produktplacering i serien. 

 

1.4. Frågeställningar 

I vilken utsträckning förekommer logotyper och benämningar av produkter och varumärken i 

serien och vilken typ av varumärken är det som exponeras? 

Hur ser produktplaceringsprocessen ut enligt seriens producenter och manusförfattare? 

Hur upplever seriens producenter och manusförfattare att produktplacering påverkar deras arbete 

och seriens innehåll? 

 

1.5. Definitioner och avgränsningar 

1.5.1. Varumärke 

Ett varumärke kan beskrivas som en produkt, tjänst eller företag som har en särskild identitet 

som kan förmedlas till konsumenten genom logotyp, färger, profil m.m. 
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Ordet varumärke kan också stå för de attityder och den livsstil företaget vill sälja med hjälp av sin 

produkt (Arvidsson 2005:5) 

1.5.2. Produktplacering 

Produktplacering är den vanligaste benämningen på när varumärken, mot betalning, figurerar på 

olika sätt i medier, till exempel filmer och TV-serier. Balasubramanian beskriver produktplacering 

som ett betalt produktmeddelande som syftar till att påverka film- och TV-tittare, genom ett 

planerat och diskret införande av ett varumärke i en film eller ett TV-program (Balasubramanian 

1994:31). Radio- och TV-lagen definierar produktplacering på följande sätt: “ 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” (SOU 2008:116). Fenomenet 

produktplacering kommer att problematiseras ytterligare i teorikapitlet. 

1.5.3. Varumärkesexponering 

Oftast benämns produkter i TV och film som produktplaceringar. Detsamma gäller för de teorier 

vi senare kommer att presentera. Dock väljer vi att kalla fenomenet för varumärkesexponering 

därför att vi har upptäckt att det inte alltid behöver röra sig om produktplacering när ett 

varumärke exponeras i en TV-serie eller film. Varumärken kan till exempel användas för att 

förmedla en karaktärs personlighet eller livsstil, ibland är de betalade för och ibland inte. Därför 

kommer vi att använda Karrhs definition ”varumärkesexponering” genomgående i uppsatsen just 

för att vi inte kan uttala oss om vad som är en produktplacering och inte i alla fallen av 

varumärkesexponering. (Karrh 1998:32). 

1.5.4. Solsidan 

Solsidan är en svensk komediserie som hade premiär den 29 januari 2010 på TV4. Serien är 

producerad av Jarowskij AB i samarbete med FLX. I skrivande stund har serien producerats och 

sänts i två säsonger. TV4 beskriver Solsidan så här: 

Lyckojakt, livspussel och hets är ledorden för Solsidan. Ord som de flesta kan känna igen sig i, 

som kan skapa stress och olycka och samtidigt vara upphov till en rad komiska förvecklingar. 

Kan man vara nöjd utan kvällssol på altanen? Hur hinner man med att självförverkliga sig med 

skrikande dagisbarn runt benen? Vem har haft den bästa semestern? Solsidan tar upp alla 

problem och utmaningar som uppstår i livet mellan 25 och 45, familjebildning, det sociala 

umgänget, singelliv, småbarnsliv, relationen till far- och morföräldrar, svärföräldrar, slitningarna 

mellan karriär och familjeliv. 
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1.6. Uppsatsens disposition 

Inledningsvis presenteras en kort beskrivning av Solsidan samt en redogörelse för 

produktplaceringens historia för att ge läsaren bakgrundsfakta som kan underlätta läsningen och 

förståelsen av denna uppsats. Följer gör en genomgång av den tidigare forskning och de 

vetenskapliga teorier som ligger till grund för vår undersökning. I kapitel 3 beskrivs vår metod 

samt motivering och tillvägagångssätt av dessa. Sedan presenteras de resultat som framkommit ur 

vår undersökning och senare vår analys som tar stöd i de redogjorda teorier samt vårt resultat. 

Kapitel 6 presenterar slutsatser kring frågeställningarna och problemområdet. Slutligen följer en 

avslutande diskussion samt förslag på framtida forskning för fenomenet. 
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2. Tidigare forskning och teori 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk vår undersökning har sin utgångspunkt i. Kapitlet syftar också 

till att ringa in det kunskapsområde som gäller för ämnet samt att redogöra för tidigare forskning för att öka 

förståelsen för fenomenet produktplacering. I detta kapitel skapas den begreppsapparat som kommer att användas 

i vår analys. 

2.1. Reklam och medier 

Enligt Hadenius (2008:41) kan reklamens roll på mediemarknaden inte överskattas. När TV4 

lanserades år 1990 formulerade de tre huvudmål med sin verksamhet: att utveckla reklam-TV 

efter näringslivets önskemål, att exploatera affärspotentialen för reklam-TV, och att introduceras 

på börsen (Gustafsson 2005:84). Medieinnehåll, som tidigare brukade karaktäriseras genom sitt 

förhållande till den samhälleliga opinionsbildningen, har mer och mer kommit att talas om som 

en produkt på en marknad, och det som händer på mediemarknaden idag påverkas i högre 

utsträckning av beslut som fattas inom storföretag, banker och reklambyråer. Med undantag för 

public service och betal-TV, är samtliga medier på marknaden beroende av reklamintäkter för att 

ens kunna existera. Tillkomsten av nya reklammedier har lett till att reklamen betyder mer än förr 

och är viktig för fler medier och reklamen har i allt större utsträckning kommit att påverka både 

mediestruktur och medieinnehåll (Hadenius et al. 2008:41). Som vi nämner i bakgrunden, menar 

även Gustafsson (2005:18) att reklamfinansieringen av massmedierna är så betydande att den inte 

kan tas bort utan att massmediesystemen brakar ihop. Hur reklamen kan påverka ett medies 

innehåll råder det dock delade meningar om. På grund av reklamberoendet har det funnits 

misstankar om att annonsörer kan skaffa sig fördelar som motverkar mediets självständighet. Det 

är enligt Hadenius (2008:42) klart att reklam påverkar medieutbudet. Till exempel måste ett 

program som sänds på bästa sändningstid, för att inte tvingas flytta eller läggas ned, locka till sig 

stora tittarskaror och således vara breda och möta minsta möjliga motstånd. Detta för att inte 

skrämma bort tittare och därmed även annonsörer (ibid.). 

 

Bagdikian (2009:81) skriver om annonsörers och TV-bolags motstånd mot seriösa och 

dokumentära program och menar att även om de skulle bli en tittarsuccé så är det troligt att de 

blir nedlagda, eftersom att de inte bidrar till ett “buying mood” eller en “selling atmosphere” på 

samma sätt som ett mer lättsinnigt program gör. 

 

Ett exempel på hur annonsörer kan påverka innehållet i medier är TV-serien Gilmore Girls, som är 

en serie skapad helt efter önskemål från schampotillverkaren Johnson & Johnson (Gustafsson 
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2005:85). Johnson & Johnson driver sedan 1998 tillsammans med en rad andra storannonsörer en 

organisation som för en kampanj för familjevänliga TV-program. De tar fram programidéer som 

film- och TV-bolag får välja mellan och ger dessutom utvecklingsbidrag till bolag som utvecklar 

någon av deras idéer. Ett sådant bidrag, på 1 miljon dollar, fick ABC som var de som utvecklade 

Gilmore Girls. Idén med det här är att skapa en programmiljö där reklambudskapen förstärks. 

Organisationen, som heter The Family Friendly Program Forum, vill se fler program som lockar 

till sig en bred publik, program som både föräldrar, barn och barnbarn ska kunna titta på 

tillsammans utan att det på något sätt ska vara besvärande för dem (Gustafsson 2005:85–86). 

 

Enligt en amerikansk studie, som undersökte annonsörers inflytande över dagstidningars innehåll, 

instämde 9 av 10 chefredaktörer i påståendet att annonsörer på olika sätt försöker påverka 

tidningens innehåll (Hadenius et al. 2008:44). En tredjedel av chefredaktörerna menade också att 

annonsörerna hade lyckats med detta. Inom dagspressen har det av tradition funnits en tydlig 

uppdelning mellan redaktion och annonsavdelning som uteslutit samarbete mellan dem. Den här 

uppdelningen har enligt Hadenius varit mindre tydlig för veckopressen och de kommersiella TV-

kanalerna, som inte sällan ställt upp med lämplig redaktionell miljö för reklam eller gett utrymme 

för produktplacering i utbyte mot sponsring av produktioner (ibid.).  

 

Richards och Murphy (2009:92) menar att det på grund av mediernas beroende av annonsörer 

finns en risk att annonsörerna kan försöka censurera och hindra medier från att publicera och 

sända oönskat material. Det är också, enligt dem, vanligt att annonsörer ställer krav på att 

redaktionellt innehåll som inte faller dem i smaken ska ändras eller helt och hållet tas bort. 

Huruvida sådana här krav tillmötesgås eller inte är svårare att avgöra, eftersom att det inte är 

troligt att de i sådana fall skulle erkänna det. De menar dock att många medieproducenter, kanske 

till och med de flesta, inte låter annonsörer bestämma över nyhets- och nöjesinnehåll (Richards & 

Murphy 2009:97). 

 

Hadenius menar också att annonsberoendet kan ha mer indirekta och långsiktiga konsekvenser. 

Produktionen av journalistik är dyr och med mindre pengar att röra sig med måste företaget dra 

in på något, vilket kan leda till att den journalistiska kvaliteten påverkas på ett negativt sätt 

(Hadenius et al. 2008:44). Även Richards och Murphy (2009:96) diskuterar en mer indirekt typ av 

censur, där reportrar och producenter undviker vissa kontroversiella ämnen eller att skriva kritiskt 

om en annonsör. De menar att det kan ske både medvetet och omedvetet och utan att någon har 

ställt ett sådant krav. Enligt Foster och McChesney (2003:4-5) rör sig medier och 
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kommersialismen snabbt mot ett paradigmskifte, där gränserna mellan dem håller på att upplösas. 

De menar att det är mer än bara ett maktskifte mellan medier och annonsörer, att det har gått så 

långt att det inte längre ens går att skilja underhållning och redaktionellt innehåll från reklamen. 

 

2.2. Produktplacering 

Den enklaste formen av produktplacering härstammar från behovet av realistisk rekvisita i filmer 

och TV-program (Wenner 2004:109). En definition av produktplacering som ofta används är 

Balasubramanians som beskriver det som ett betalt produktmeddelande som syftar till att påverka 

film- och TV-tittare, genom ett planerat och diskret införande av ett varumärke i en film eller ett 

TV-program (Balasubramanian 1994:31). Karrh (1998:33) ser flera problem med den definitionen 

och menar att produktplaceringen inte är begränsad till film och TV utan kan även hittas inom 

andra medier, till exempel i TV-spel, musikaler, musikvideor och romaner. Dessutom kan man 

enligt Karrh inte alltid säga att placeringen av produkter i en TV-produktion eller film sker på ett 

diskret sätt. Både Karrh och Balasubramanian (2006:115) påpekar att manusförfattare, regissörer 

och andra med kreativt arbete kring en TV- eller filmproduktion kan använda varumärken som 

ett sätt att kommunicera särskilda meningar och betydelser till publiken. Med hjälp av 

varumärken kan man illustrera vilken tidsperiod historien utspelas i och visa på karaktärernas 

personlighet och livsstil. Ofta är dessa varumärkesexponeringar en del i ett avtal mellan företag 

och skaparen av serien eller filmen där syftet är att marknadsföra en produkt. Karrh anser därför 

att en bättre beskrivning av fenomenet är “paid inclusion of branded products or brand 

identifiers, through audio and/or visual means, within mass media programming” (Karrh 

1998:33). Eftersom att det oftare är ett visst varumärke som framhävs, snarare än en viss typ av 

produkt, menar Karrh (1998:32) att varumärkesexponering är en mer passande term. 

Produktplacering är dock det ord som används oftast (ibid.). 

 

Balasubramanian (1994:29–30) kallar produktplaceringar för en typ av hybridmeddelande. Han menar 

att när företag vill nå ut med produktrelaterad information har de ofta två olika redskap till sin 

hjälp, dels reklam och dels publicitet. Skillnaden mellan de två är att reklamen, till skillnad från 

publiciteten, är betald för och att det är tydligt att det är den som har betalat som är avsändaren. 

Fördelen med reklam är att företag själv har kontroll över den och vad som sägs om varumärket, 

nackdelen är att den inte är lika trovärdig som publiciteten är. Med hybridmeddelande menar 

Balasubramanian alltså att produktplacering är en korsning mellan de två 

kommunikationsredskapen, som plockar fördelarna från dem samtidigt som den gör sig av med 

nackdelarna. Produktplaceringen blir både trovärdig och kontrollerbar (ibid.).  



10 

 

Enligt Wenner (2004:103) förekommer varumärken i filmer och TV-serier huvudsakligen på tre 

olika sätt. Först och främst kan en produkt visas i bild, eller till och med visas upp när någon 

använder den. En logotyp eller någonting annat som på något sätt karaktäriserar ett varumärke, 

kan visas i bild, eller så kan man i bakgrunden av en scen visa till exempel en reklambild eller TV-

reklam. Utöver detta så kan en produkt eller ett varumärke även nämnas direkt i dialogen eller på 

något annat sätt hänvisas till utan att man nämner dess namn. Gupta och Lord (1998:8) föreslår 

ett annat sätt att dela in olika typer av produktplaceringar. De menar att en produkt eller ett 

varumärke kan presenteras i en film eller TV-serie på tre olika sätt; antingen genom att visas i 

bild, nämnas i dialogen eller genom att både visas och nämnas. Placeringar inom alla tre 

kategorier kan vara mer eller mindre tydliga och framträdande eller diskreta. Både sättet på vilket 

varumärket presenteras och dess grad av tydlighet är avgörande för hur lätt eller svårt det är att få 

in det produktionen. Den visuella produktplaceringen, som enbart visas i bild, är den vanligaste, 

men för annonsörerna finns risken att den typen av placering går tittarna obemärkt förbi. Den 

audiovisuella placeringen, som både syns och nämns, har inte det problemet i samma 

utsträckning men det är å andra sidan svårare att genomföra en audiovisuell placering och det blir 

därmed också mer kostsamt för det produktplacerade varumärket (ibid.). 

 

Det finns flera anledningar till varför vi ser mer och mer produktplaceringar. Till exempel så har 

film och TV-serier, till skillnad från vanlig reklam, ett långt så kallat “shelf life” (Karrh 1998:33). 

Det vill säga att de lever vidare genom till exempel DVD-försäljning och uthyrning eller 

nedladdning. Filmer och populära TV-serier har också en fördel i att de har en global räckvidd 

som är väldigt attraktiv för företag som verkar över hela världen. Karrh (1998:34) menar också att 

film- och TV-producenter kan vara särskilt öppna för produktplaceringsavtal på grund av ökande 

kostnader för att göra film och TV. Wenner (2004:106) menar dock att det alltid har varit dyrt att 

producera film och TV och att det handlar mer om dagens mediemarknad där multinationella 

konglomerat på ett mer strategiskt sätt försöker att maximera sina vinster. Lehu (2007:27) ser den 

ökade försäljningen av förinspelade program, via nedladdning och on demand-TV, som en av 

anledningarna till att produktplaceringar får allt mer utrymme eftersom att tittarna då kan 

undkomma den reklam som visas mellan programmen på TV. Lehu nämner även fjärrkontrollen 

och det ökade medieutbudet med hundratals TV- och radiokanaler som tillåter tittarna att zappa 

mellan olika kanaler och program efter eget intresse och humör. Som en konsekvens av detta, 

och för att fortfarande kunna nå ut till lika många människor som förr måste vissa annonsörer 

skapa möjligheter att synas på fler ställen. 
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2.3. Hur fungerar produktplacering? 

 

Figur 1 Produktplaceringsprocessen 

Modellen ovan visar processen när ett produktionsbolag skriver manus och sedan kontaktar en 

annonsförmedlare som i sin tur kontaktar eventuella annonsörer som kan synas i 

produktionsbolagets TV-serie eller film. När annonsförmedlaren hittar intresserade annonsörer 

kontaktar de sedan produktionsbolaget för att ge förslag på eventuella placeringar. Om 

produktionsbolaget nappar på idén leder det alltså till att en produkt placeras i TV-serien eller 

filmen. Siffrorna i modellen visar i vilken ordning processen fortskrider.  

Hur det går till när ett varumärke placeras i en film eller TV-produktion kan se ut på olika sätt 

(Russel & Belch 2005:75). Både företag som arbetar med produktplacering och företag som vill 

synas med sina varumärken i filmer och TV-produktioner varierar i både storlek och utformning. 

På vilket sätt olika produktionsbolag väljer att handskas med produktplaceringar kan se olika ut. 

Tre huvudaktörer kan man dock hitta inom TV- och filmvärldens produktplaceringsindustri. Det 

är dels bolagen som producerar film och TV, dels företagen vars varumärken syns i 

produktionerna, så kallade klienter, och dels de produktplaceringsförmedlare som fungerar som 

en mellanhand mellan de två tidigare (Russel & Belch 2005:77). Det finns företag som är stora 

nog att ta hand om kontakten med produktionsbolag själva, men den här mellanhanden blir 

viktigare och viktigare. En produktplaceringsförmedlare behöver inte vara ett företag som enbart 

sysslar med produktplacering. Även mer traditionella reklambyråer börjar allt oftare tillhandahålla 

även denna typ av tjänster (ibid.). 

Grunden för att hitta möjliga tillfällen för ett varumärke att synas i en film eller TV-produktion är 

genom manuskript. Ofta går det till så att en produktplaceringsförmedlare får en tidig version av 
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ett manus för att gå igenom det och leta efter produktplaceringsmöjligheter (Russel & Belch 

2005:77). Produktplaceringsförmedlare försöker sedan att matcha manuset med klienter som de 

redan har eller hitta nya företag att samarbeta med. Ibland händer det att man anpassar en 

produkt som ska synas i en film eller TV-serie så att den på ett bättre sätt ska passa in i dess 

handling och kontext (Lehu 2007:136). Ett exempel på detta är filmen Idlewild, där drycken Dr. 

Peppers grafiska utseende har ändrats till hur det såg ut i början av 1900-talet, då filmens 

handling utspelar sig. Det behöver emellertid inte alltid vara manuset som är utgångspunkten för 

produktplaceringar. Det finns också exempel på tillfällen när man har gjort tvärt om, det vill säga 

att man har anpassat filmen eller TV-serien efter produkten eller varumärket som ska synas i den. 

Lehu menar att detta ibland kan vara nödvändigt, till exempel när en regissör måste anpassa 

scener efter vad som ska synas i bild.  

Den här industrin drivs ofta av personliga kontakter som också ofta påverkar om en 

produktplacering kan komma att äga rum eller inte (Russel & Belch 2005:78). Speciellt för 

produktplaceringsförmedlare är det viktigt att ha goda kontakter med både klienter och 

produktionsbolag för att lyckas. Sociala relationer genomsyrar hela produktplaceringsindustrin 

och verkar vara en viktigare faktor när man fattar beslut om produktplacering än rationaliserande 

om ekonomiska aspekter och om vilket varumärke som bäst passar ihop med vilket manus (ibid.). 

 

2.4 Vad får produktionen i utbyte mot produktplacering? 
Det antas ofta att företag betalar en viss summa pengar för att deras varumärke ska synas i en 

TV-serie eller film, men att det går till på det sättet är snarare ett undantag än regel. Vanligare är 

att det sker någon form av byteshandel där företag förser en produktion med olika typer av 

produkter - det kan vara både för användning framför kameran och bakom den, i utbyte mot att 

deras varumärke på olika sätt får synas i produktionen (Wenner 2004:104). Genom ett sådant 

utbyte kan kostnaderna för produktionen minskas och det argumenteras ofta för att detta kan 

innebära en högre standard på produktionen för att det ger utrymme för att satsa mer på annat, 

som till exempel mer tid för inspelningen eller bättre ljud och ljus (ibid.). 

Företag kan även betala för att få in ett varumärke eller en produkt i en film eller TV-serie med 

andra medel än pengar eller produkter. Så kallade “cross-marketing”-avtal kan innebära att 

företaget tar på sig att stå för en del av marknadsföringen av till exempel en film. Som i James 

Bondfilmen ‘Tomorrow never dies’, där Smirnoff, Omega och BMW tillsammans spenderade 77 

miljoner dollar på egen marknadsföring som samtidigt gjorde reklam för filmen (Wenner 

2004:110).  
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Lehu (2007:71–73) menar att det finns olika faktorer som avgör vad en produktplacering kostar. 

Det finns inget standardpris för en placering, men Lehu menar att man brukar använda en 

matematisk formel för att förklara hur mycket en produktplacering kan kosta: Om en 

produktplacering är visuell kostar den x antal kronor, om samma placering också nämns verbalt 

kostar den två gånger x antal kronor. Samma placering som både är verbal och visuell men som 

också används av en karaktär gör att den kostar tre gånger x antal kronor. Vidare menar Lehu att 

ju längre produkten syns i bild, hur många gånger den exponeras samt vart i bilden produkten 

syns bestämmer värdet av placeringen (2007:71–73). Det stämmer ganska bra överens med de 

summor Buena Vista Pictures begärde för produktplaceringar i filmer Mr. Destiny 1991. För att 

bara visa upp ett varumärke ville de ha 20000 dollar, för att det skulle nämnas i dialogen ville de 

ha 40000, och 60000 dollar för att huvudrollsinnehavaren skulle hålla upp en produkt framför 

kameran (Karrh 1998:36). Det var då fyra gånger så mycket som 20th Century Fox ville ha för 

samma sak åtta år innan dess. Enligt Peter Carnello, som är VD på In Between Entertainment, ett 

företag som jobbar med produktplacering i Sverige, bland annat just Solsidan, kostar en 

produktplacering mellan 300 000 och 1,5 miljoner kronor (Joons 2011). Hur mycket en 

produktplaceringsförmedlare kan ta betalt och hur mycket pengar som i slutändan hamnar i 

produktionen där produkten placeras är svårt att uttala sig om i och med kontrakt mellan 

förmedlaren, annonsören och produktionen.  

 

Det är inte enbart för en produktions ekonomi som det kan vara bra med produktplacering. Till 

exempel regissörer eller andra som arbetar kreativt med en produktion kan även ha konstnärliga 

motiv för att inkludera varumärken, eftersom det kan bidra till en ökad realism (Russell & Belch 

2005:76). Även Wenner (2004:107) påpekar detta, att vi idag faktiskt är omgivna av 

märkesprodukter snarare än produkter med enkla etiketter med texter som till exempel tandkräm 

eller öl. Wenner tar även upp argument som tyder på motsatsen; att produktplacering också kan 

bidra till minskad realism. Produkter och varumärken som placeras i film och TV visas nästan 

alltid upp på ett positivt sätt. Han jämför med TV-reklam och menar att det är felaktigt att säga 

att det är verkligheten som visas upp. Det är en väldigt selektiv verklighet som bara visar upp vad 

som är bäst för den som har betalat (Wenner 2004:124). Ölmärket Miller är ett av många företag 

som har riktlinjer för sin produktplacering, med regler som producenterna måste följa. De säger 

bland annat att om deras produkt finns med i en scen som handlar om rattfylleri så avslutar de 

samarbetet eller så försöker de övertyga producenten att ändra scenen (Balasubramanian 

1994:38). 
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2.5. Kritik mot produktplacering 

Generellt sett är produktplacering ingenting som allmänheten anser vara speciellt besvärande, 

men det riktas ändå en del kritik mot användandet av den. Forskning som rör människors 

moraliska betänksamheter gällande produktplacering kan delas in i två huvudgrupper; de som har 

att göra med produktplacering av specifika produktkategorier, och de som handlar om fenomenet 

produktplacering mer generellt. (Hackley et al. 2008:112) 

Produktplacering är i grund och botten ett marknadsföringsverktyg som är baserat på 

kommunikation som inte avslöjar vare sig sin avsändare, sitt motiv, eller ens sitt budskap 

(Hackley et al. 2008:110). En kritik av det mer generella slaget som ofta riktas mot 

produktplaceringen är att den av vissa uppfattas som oärlig och vilseledande eftersom att den kan 

påverka människor som inte känner till dess syfte, att omedvetet öka sin konsumtion (Hackley et 

al. 2008:112). Den undermedvetna effekten som produktplaceringen av somliga anses ha, är 

också något som gör att den utsätts för en hel del kritik (Hackley et al. 2008:112). 

Produktplaceringen anses kunna påverka människor utan att de är medvetna om det, vilket 

innebär att de inte heller själva kan välja vad de ska göra av informationen som den innehåller, 

om de ska acceptera eller avfärda den. Wenner (2008:124) menar att produktplaceringen till sin 

natur är en oärlig och vilseledande typ av marknadsföring, då målet med en bra genomförd 

placering är att den ska gå obemärkt förbi. 

 

Det finns, som vi tidigare nämnt, även betänksamheter som rör produktplacering av vissa 

specifika produktkategorier, som till exempel alkohol, medicin, tobak och vapen. Marknadsföring 

av den här typen av produkter väcker ofta moraliska frågor även när det inte gäller just 

produktplacering, men än mer här, då en vanlig uppfattning är att reglerande myndigheter har 

relativt dålig kontroll på produktplaceringen som marknadsföringsverktyg (Hackley et al. 

2008:112). Det finns regler och lagar som reglerar olika typer av sponsring inom televisionen, 

men avtalen mellan produktionsbolaget och varumärkesägaren kan omfatta sådant som rör 

manusinnehåll och rekvisita, och sådana avtal kan innebära att man kan undvika granskning av 

ansvariga myndigheter. Detta på grund av att de faller inom ramarna för producentens 

redaktionella kontroll (ibid.). 

Ett annat vanligt klagomål är att det är lätt hänt att det blir för mycket produktplaceringar i en 

film eller ett TV-program, när ett varumärke drar för mycket uppmärksamhet till sig, genom att 

till exempel visas upp allt för tydligt eller genom dröja kvar lite för länge i bild. Överdriven 

produktplacering medför en märkbar diskontinuitet i konsumtionen av berättelser, vilket inte 
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uppskattas av publiken (Wenner 2004:112). Liknande effekt har placeringar som inte riktigt 

passar in i handlingen eller dyker upp på fel ställe. Som vi nämnt tidigare är även realitetsaspekten 

något som kan kritiseras, då produkter ofta bara visas upp på ett sätt som tillfredställer den som 

har betalat för placeringen (ibid.). 

Placeringar av varumärken och produkter i filmer och TV-serier kan dessutom påverka 

kreatörernas rättigheter. I USA finns branschförening EMA, som består av företag som verkar 

inom produktplaceringsbranschen. Syftet med organisationen är att främja 

produktplaceringsyrket och att säkerställa en hög moralisk standard (Wenner 2004:106). Den 

vägledningen EMA erbjuder sina medlemmar genom sitt 12 punkters Code of Standards and Ethics, 

handlar mest om frågor om de affärsuppgörelser som sker mellan företagen, produktionsbolagen 

och produktplaceringsbyråerna. Frågor som rör ansvar gentemot publik och de kreativa 

skaparnas rättigheter sägs det ingenting om. Det framgår dock på andra håll att de anser att 

produktplacering ska göras på ett ansvarsfullt sätt. I EMA:s Product Placement 101 står det att läsa: 

“If the placement opportunity in any way jeopardizes the creative integrity of the film, it will be 

dismissed as a possibility at this time” (ibid.).  Enligt Balasubramanian och hans teorier kring 

hybridmeddelanden innebär ju produktplacering att företaget bakom varumärket i fråga tar 

trovärdigheten från det som kallas publicitet, men också kontrollen man har över vad som sägs 

om ens varumärke från reklamen. (Balasubramanian 1994:29–30) Kontrollen över hur, var och 

hur länge ens produkt visas är dock mindre när man använder sig av produktplaceringar än när 

man använder sig av vanlig reklam (Ferrano & Avery 2000:13). Regissören och redigeraren har 

rätt att fatta de slutgiltiga besluten. Wenner (2004:113) menar dock att även om regissörer och 

manusförfattare teoretiskt sett har vetorätt, kan pressen på dem att göra plats för 

produktplaceringar påverka skaparens rättigheter och det kreativa klimatet. 

 

 

2.6. Lagar  

Som ett stöd för vår undersökning kommer vi här att redogöra för de lagar som styr fenomenet produktplacering. 

Nedan följer ett utdrag ur SOUs redogörelse för den nya radio- och TV-lagen samt några utdrag ur denna lag 

som anses relevanta i förhållande till fenomenet produktplacering. 

 

Produktplacering utgör marknadsföring i marknadsrättslig mening. För att produktplacering ska 

omfattas av radio- och TV-lagens annonsbegrepp krävs dock att varumärken, företagsnamn, 

logotyper och liknande fogas in i TV-signalen på elektronisk väg. Produktplacering som innebär 
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att vissa produkter används som rekvisita i TV-program eller filmer, och som alltså inte är 

anpassad för TV-sändning eller särskilt infogad, är däremot inte att betrakta som reklam i radio- 

och TV-lagens mening. Annonsreglerna är därmed inte heller tillämpliga. Däremot omfattas 

sådan produktplacering av bestämmelserna om otillbörligt gynnande i 5 kap. 5 § radio- och TV-

lagen. 

 

I 6 kap. 3 § radio- och TV-lagen föreskrivs att program som inte utgör reklam inte får gynna 

kommersiella intressen på ett otillbörligt sätt. Bestämmelsen är tillämplig på alla programföretag 

oavsett om de sänder under krav på saklighet och opartiskhet eller inte. 

Enligt Granskningsnämndens praxis kan ett kommersiellt gynnande accepteras om det är 

motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse. Ju mindre informations eller 

underhållningsintresse som finns i ett visst fall, desto mindre är också det gynnande, dvs. den 

grad av fokusering på ett varumärke eller företagsnamn, som kan tillåtas. Det finns ett 

kommersiellt intresse, om det kan antas att den exponerade produkten tillhandahålls av någon 

som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art. Om verksamheten bedrivs i vinstsyfte 

eller ej saknar dock betydelse. (SOU 2008:116) 

 

Nedan följer särskilt intressanta paragrafer ur Radio- och TV-lagen gällande produktplacering 

samt otillbörligt kommersiellt gynnande 

 

Krav på program där det förekommer produktplacering 

3 § Program där det förekommer produktplacering får sändas endast om programmet inte på ett 

otillbörligt sätt gynnar kommersiella intressen enligt 5 kap. 5 §. 

Information om produktplacering 

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. 

 

Otillbörligt kommersiellt gynnande 

5 § Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att 

programmet inte får 

1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag, 
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eller 

2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt. 

(2010:696) 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vår metod att presenteras genom beskrivning av metodval och tillvägagångssätt samt urval 

och operationalisering. Vi har valt att göra en triangulerande studie bestående av en kvantitativ innehållsanalys 

och tre samtalsintervjuer. Den kvalitativa och kvantitativa metoden presenteras var för sig med en avslutande 

reliabilitets- och validitetsdiskussion. 

3.1. Metodval 

Vi har i vår undersökning valt att genomföra samtalsintervjuer och en kvantitativ innehållsanalys. 

Vi vill mäta i vilken utsträckning produktplacering används i TV-serien Solsidan och anser att det 

mest effektiva sättet att mäta detta är genom att genomföra en kvantitativ innehållsanalys. Vi vill 

även undersöka hur och i vilken utsträckning produktplacering påverkar produktionen och TV-

serien samt undersöka hur produktionen arbetar med varumärkesexponering och har för detta 

ändamål valt att genomföra samtalsintervjuer. För att få ta del av olika synpunkter och 

infallsvinklar har vi valt att prata med flera personer som sitter inne på olika kunskaper och är 

med och arbetar i olika delar av produktionen av TV-serien. Dessa tre personer är Kerstin 

Andersson som är producent för Solsidan, Pontus Edgren, VD på Jarowskij samt exekutiv 

producent, skapare och manusförfattare för Solsidan och Jacob Seth Fransson som är en av 

skaparna och manusförfattare för Solsidan. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen har vi valt eftersom att det är den bäst lämpade metoden att 

använda då vi vill veta i hur stor utsträckning varumärken och produkter förkommer i seriens 

handling. Intervjuerna genomför vi på grund av att vi är intresserade av hur seriens producenter 

och manusförfattare ser på arbetet och samarbetet med annonsörer. 

Fältobservationer och kvalitativa intervjuer är metoder som är centrala när det gäller att samla in 

och analysera data som är knutna till människors uppfattningar, värderingar och handlande 

(Östbye et al 2004:99), och det är ju just informanternas uppfattningar om arbetet med serien vi 

är ute efter. Att vi har valt intervju som metod istället för fältobservationer har att göra med att 

fältobservationer är svåra att genomföra i just den här studien. Detta delvis på grund av att det 

finns element i arbetsprocessen i framställandet av TV-serien som annonsörer och 

produktionsbolag vill hemlighålla och förhandla om på egen hand utan vår insyn. Valet av metod 

styrdes av vårt problemområde och de teorier vi vill undersöka i uppsatsen, det vill säga arbetet 

med produktplacering och varumärkesexponering i serien samt i vilken utsträckning varumärken 

exponeras. Vi har valt att använda oss av de båda ansatserna för att få fram bästa resultat. Vi 

använde oss av den kvalitativa ansatsen när vi intervjuade de tre personerna som arbetar med 



19 

 

Solsidan. Detta val gjorde vi för att få bättre förståelse för hur deras arbete ser ut samt hur de 

jobbar med varumärkesexponeringar. För att komplettera denna information har vi använt oss av 

den kvantitativa ansatsen i form av en innehållsanalys för att ta reda på i vilken utsträckning 

varumärken exponeras i serien både visuellt och verbalt. 

 

3.2. Kvalitativ samtalsintervju 

Vi har valt att genomföra intervjuer med tre olika personer. Detta på grund av att de har olika 

kunskaper om olika delar av produktionen och kanske även olika infallsvinklar och synsätt på vad 

som är viktigast att ta hänsyn till i skapandet av serien. Vi har utfört så kallade 

professionsintervjuer, det vill säga att informanterna väljs ut för sin profession (Ekström och 

Larsson 2000:49–51). Först och främst har vi intervjuat en VD på det företag som producerar 

Solsidan, VDn har med största sannolikhet den bästa överblicken över produktionen. VDn i det 

här fallet är även manusförfattare och har varit exekutiv producent för serien. Vi har även 

intervjuat en manusförfattare därför att det mest troligt är den personen som vet mest om hur 

arbetet med manuset vanligtvis går till och hur annonsörer påverkar produktionsprocessen och 

Solsidans slutliga innehåll och handling. Vi har även intervjuat en producent för Solsidan för att 

få en tredje bild av hur arbetet med produktplacering ser ut, men också för att få veta mer om 

den ekonomiska delen och hur viktiga annonsörerna och produktplacering är för TV-serien. 

Syftet med professionsintervjuer är att få insikt i informanternas erfarenheter genom dialog 

(ibid.). 

 

Kristen Ringdal kallar kvalitativa intervjuer för samtalsintervjuer (Östbye et al 2004:101–102) och 

menar att avsikten med sådana intervjuer inte är att mäta på förhand definierade variabler, utan 

snarare att hämta information eller bli informerad av intervjupersonen, varför vi väljer att kalla 

våra intervjupersoner för informanter i och med att syftet med intervjuerna är att vi vill bli 

informerade. Samtalsintervjun har samtalet som mål och form (Ekström och Larsson 2000:51) 

och innebär att man studerar upplevelser och uppfattningar av ett fenomen hos personer som 

representerar något i samband med fenomenet (ibid.). Man brukar skilja mellan tre olika typer av 

intervjuer: ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade (Östbye et al 2004:102–103). 

Ostrukturerade intervjuer innebär att intervjuns tema och frågor till viss del är bestämda på 

förhand, den sortens intervju får ofta formen av mer eller mindre informella samtal. I en 

semistrukturerad intervju har man på förhand definierat de teman som intervjun ska behandla 

och gärna även utformat en intervjuguide. Den här formen av intervju är bra eftersom att man 

kan ställa följdfrågor och vara väldigt flexibel. När man genomför den strukturerade intervjun har 
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man på förhand definierade frågor medan svarsmöjligheterna är relativt öppna (ibid.). Vi har 

använt oss av den semistrukturerade intervjun på grund av tryggheten i att ha tydligt definierade 

teman och även frågeställningar som man vet att man vill ha svar på. Att vi har valt den 

semistrukturerade och inte den strukturerade beror på möjligheten att ställa följdfrågor om det 

skulle behövas. Med hjälp av samtalsintervju kan man få information som annars kan vara svår 

att få tag på, man kan prova eventuella hypoteser man har och få kommentarer till dessa (Östbye 

et al 2004:101) 

 

3.2.1. Urval och representativitet 

Innan arbetet med intervjuer började bestämde vi att vi ville intervjua personer som arbetar direkt 

med Solsidan. De personer vi har intervjuat är en VD, manusförfattare och exekutiv producent 

på Jarowskij AB, en producent på Jarowskij AB samt en av Solsidans manusförfattare. Vi har 

medvetet valt tre personer som har olika roller inom produktionen. Trots sina olika roller så har 

de alla ett arbete som involverar produktplacering och varumärkesexponering i varierande grad. 

Dessa olika roller passar väl in på vad studien vill undersöka och vi anser därför att vi hittat de 

ultimata informanterna för denna undersökning. Vi var till en början också intresserade av att 

intervjua en produktplaceringsförmedlare och kontaktade därför ett antal förmedlare, bland annat 

de som arbetar med Solsidan, men de var inte intresserade av att bli intervjuade. Då bestämde vi 

oss för att endast intervjua de som arbetar direkt med Solsidan, med bakgrund av vårt syfte är det 

just kreatörernas uppfattningar vi är intresserade av att ta del av. 

 

3.2.2. Tillvägagångssätt 

Intervjuguiden har skrivits i samband med att vi har läst och samlat in teorier. Att vi genomförde 

vår innehållsanalys innan de kvalitativa intervjuerna var också behjälpligt då vi fick ett bra 

underlag för frågor och diskussioner att ta upp i intervjuguiden. Vi började med att undersöka 

vilka personer som arbetar med Solsidan. Sedan kontaktade vi alla dessa personer via mail eller 

telefon och frågade om de var villiga att ställa upp på en intervju om förekomsten av varumärken 

i Solsidan. Till en början fick vi många nekande svar, men Pontus Edgren, Kerstin Andersson 

och Jacob Seth Fransson gick med på att ställa upp. När vi då hade de tre informanter vi behövde 

påbörjades intervjuerna. På grund av tidsbrist hos båda parterna blev vi tvungna att genomföra 

telefonintervjuer med våra informanter, i och med att det krävdes en hel del justerande av 

scheman för att informanterna skulle ha tid att svara på våra frågor fanns ingen möjlighet för oss 

att åka till Stockholm för att genomföra intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 
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fast telefon och en inspelningsutrustning särskilt lämpad för telefonintervjuer. Vi började med att 

informera informanterna om naturen av vår undersökning, vilka vi är och varför vi gör detta. Vi 

påpekade också att intervjun skulle komma att spelas in och sedan transkriberas och behandlas av 

oss. Informanterna hade ingen önskan att vara anonyma i undersökningen, då naturen av deras 

arbete gör det enkelt att identifiera vilka som svarat på frågorna. Därför använder vi deras namn i 

resultatdelen. Mer om de etiska aspekterna i slutet av kapitlet. Intervjuerna blev cirka 25 minuter 

vardera. Som nämnt tidigare använde vi oss av den semistrukturerade formen av intervju, där vi 

bestämde teman samt utformade en intervjuguide. En intervjuteknik som tillåter följdfrågor och 

diskussioner (Östbye 2004:103). Intervjuguiden står att finna i bilaga 1 samt 2. 

 

3.2.3. Operationalisering av samtalsintervju 

Frågorna i intervjuguiden bestämdes utifrån våra frågeställningar och de teorier vi samlat ihop. 

Som nämnt tidigare bidrog också innehållsanalysen till att vår nyfikenhet väcktes, därmed också 

frågor vi ville ställa till informanterna. För att få svar på frågeställningen Hur ser 

produktplaceringsprocessen ut enligt seriens producenter och manusförfattare formulerades teman i 

intervjumanualen om hur manusarbetet ser ut, hur kontakten med annonsörer och 

annonsförmedlare ser ut.  Tack vare avsnittet om produktplaceringsprocessen i teorikapitlet visste 

vi redan lite om hur processen ser ut och hade utifrån det också hjälp med att bestämma teman 

för frågor till intervjuerna. Vi visste till exempel att de arbetade med en annonsförmedlare och att 

frågor om det således behövde ställas. Till frågeställningen Hur upplever seriens producenter och 

manusförfattare att produktplacering påverkar deras arbete och seriens innehåll ställde vi i 

intervjumanualerna upp teman om annonsörernas önskemål och synpunkter, vilka fördelar 

respektive nackdelar informanterna ser med produktplacering, om kvaliteten på manuset kan 

påverkas och hur fenomenet påverkar deras arbete. Även här hade vi hjälp av det vi i teorikapitlet 

tagit upp angående produktplaceringsprocessen, vad en produktion kan få ut av att använda sig 

av produktplacering och kritik som riktats mot fenomenet. Intervjuguiderna hittas i bilaga 1 och 

2. 

 

3.3 Kvantitativ innehållsanalys 

Vår utgångspunkt för analysen kommer från de fyra begrepp Ekström och Larsson (2000:113–

114) tar upp kring den kvantitativa innehållsanalysen. Det första av dessa begrepp är 

objektivitet vilket innebär att vårt kodschema skall vara så lätt att förstå att vem som helst skall 
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kunna utföra analysen. Det andra begreppet är systematik vilket betyder att det är viktigt för vår 

undersökning att ha en tydlig avgränsning för vad som skall mätas. Den kvalitativa intervjun ska 

kunna besvara frågor eller tveksamheter, för att säkerställa att vi mäter det relevanta innehållet i 

den kvantitativa analysen. Kvantiteten i undersökningen består av innehållsanalysen som vi har valt 

för att mäta frekvensen av produktplaceringar i de båda säsongerna av Solsidan, och sedan 

behandla dem i SPSS för att få ut tydliga tabeller som visar på frekvenser. Manifest - Tolkningar 

ska begränsas genom tydliga variabler samt hur de ska tillämpas. (Ekström, Larsson 2000:113–

114). 

 

3.3.1. Urval och representativitet 

För den kvantitativa innehållsanalysen har vi använt ett totalurval, det vill säga att vi har 

analyserat alla avsnitt av Solsidan som har sänts på TV och blivit utgivna på DVD, det vill säga 

två säsonger om tio avsnitt vardera. 

 

3.3.2. Tillvägagångssätt 

Vi började med att utforma ett kodschema för att enklast kunna kategorisera de olika typerna av 

varumärkesexponering. Kodschemat står att finna i bilaga 3. Kodschemat utformades med vår 

frågeställning i åtanke, att vi vill undersöka i vilken utsträckning varumärken förekommer i serien. 

Det innebär att vi vill veta i vilken grad vi ser varumärken, hur länge de syns samt hur många 

gånger de nämns. Visuella exponeringar mäts och presenteras i sekunder. En viktig förutsättning 

för att kunna koda materialet korrekt var att tydligt definiera vad som kommer att räknas som ett 

varumärke. Det bestämdes tidigt i processen att endast varumärken som syns med logotyp 

kommer att tas med i beräkningen, det vill säga om en produkt uppmärksammas för att vi känner 

igen den, till exempel genom mönster eller färg så kodas inte den produkten i och med att 

logotypen inte syns. Vi har oberoende av varandra kodat de 20 enheterna var för sig och sedan 

jämfört resultatet för att utesluta att kodschemat skulle kunna misstolkas och därmed leda till 

felkodning. När vi väl kodat materialet numrerade vi alla de funna varumärkena för att enkelt 

kunna föra in det i statistikprogrammet SPSS. Sedan har vi tagit ut den statistik som är intressant 

för undersökningen och senare skapat diagram i Microsoft Office Word för att kunna presentera 

detta i resultatkapitlet. 
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3.3.3. Operationalisering av innehållsanalys 

Kodschemat utformades utefter våra teorier samt vårt problemområde. Viktigt att påpeka är att 

de visuella exponeringarna endast mäts när logotypen syns. Vi har valt att endast mäta dessa 

därför att vi inte anser att en produkt är placerad/exponerad om den endast syns utan logotyp. 

Detta för att kunna säkerställa att vi vet vilken produkt det är genom att identifiera logotypen. De 

viktigaste variablerna att redogöra för är variablerna 2, 3, 4, 5 och 6. Variabel 2 syftar till att svara 

på vilken slags exponering det handlar om, visuell eller verbal, vilket är viktigt för undersökningen 

att veta mot bakgrund av de teorier vi redogjort för. Vi har valt att använda oss av Gupta och 

Lords (1998:8) sätt att dela upp olika typer av produktplacering: att enbart visas i bild, att enbart 

nämnas i dialogen eller att både nämnas i dialogen och visas i bild. Variabel 3 syftar till att svara 

på vilket företag det är som exponerats vilket är viktigt att veta inför resultat och analys där vi är 

intresserade av vilka varumärken som är placerade och vilka som är exponerade. Variabel 4 är 

viktig då vi är intresserade av att se om det finns någon bransch som utmärker sig. Variabel 5 och 

6 är viktiga av samma anledning som variabel 2. Se kodschemat i bilaga 3. 

 

3.4. Metoddiskussion 

3.4.1. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Undersökningens hållbarhet mäts utifrån validitet och reliabilitet, eller giltighet och tillförlitlighet. 

Validitet betyder att man mäter det man avser att mäta och reliabilitet betyder att det ska finnas 

kvalitet i insamlingen av data samt bearbetningen av den (Östbye et al 2004:41f). 

Vid samtal med yrkespersoner finns det en risk att manusförfattarna och produktionen tar TV-

serien i försvar och inte går med på att svara på frågor som kan verka kritiska mot serien eller 

produktionen. Det fanns vissa frågor som informanterna inte kunde svara på angående 

produktplacering på grund av kontrakt med annonsörer. Dock handlade dessa frågor om pengar 

och affärsuppgörelser vilket i sig inte är intressant för vår undersökning, men det är synd att 

branschen är så pass icke-transparent att man inte kan ställa dessa frågor. Vi har spelat in 

intervjuerna för att öka både reliabilitet och validitet (Östbye et al 2004:106) genom att vi fått 

möjlighet att gå tillbaka till materialet och lyssna igenom det flera gånger samt transkribera. I 

likhet med Larsåke Larsson anser vi att man inte alltid behöver transkribera in extenso. För vår 

undersökning är det inte relevant att skriva ut skratt, harklingar, och stakningar i och med att vi 

fokuserar på vad det är som sägs, inte hur det sägs (Ekström, Larsson 2000:64). 
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Vi anser att kodschemat är väl uttänkt och lätt att förstå, därför anser vi att reliabiliteten för 

undersökningen är hög. Vi har valt att koda materialet var för sig, oberoende av varandra för att 

vara säkra på att vi kodat likadant. Vi har även valt att låta en person oberoende av vår 

undersökning koda en del av materialet för att ytterligare kvalitetssäkra innehållsanalysen. Inga 

problem uppstod vid kodningen och personen hade inga problem att förstå kodschema eller 

kodinstruktioner. Personen kodade två avsnitt, ett från säsong 1 och ett från säsong 2. När vi 

tittade på resultatet av kodningen såg vi att det stämde överens med vår egen kodning. Dock 

kodade personen några av de produkter som inte syns med logotyp. Personen kodade att det 

återfanns en Segway visuellt, vilken syns i serien ofta men som inte har en logotyp som syns i 

bild. Vi anser att detta är ett misstag som är lätt att göra då vissa produkter har så pass hög 

igenkänning, som i detta fall med Segway. Det är viktigt för vår undersökning att ha så hög 

transparens som möjligt. Detta anser vi att vi har åstadkommit genom att beskriva vårt 

tillvägagångssätt i detalj både för den kvantitativa och för den kvalitativa delen av vår 

undersökning. Viktigast för att den kvantitativa innehållsanalysen ska vara tillförlitlig är att tidigt 

fastställa vad det är som ska undersökas. 

Det är svårt att generalisera utifrån denna undersökning, i och med att den endast utreder just 

denna TV-series frekvens av varumärkesexponering eller produktplacering. Resultatet av vår 

innehållsanalys kan endast tillämpas på just Solsidan och kan inte säga något om hur det ser ut för 

andra serier. Detsamma gäller samtalsintervjuerna - vi har endast intervjuat personerna bakom 

just denna TV-serie och kan därför inte göra någon generalisering när det gäller andra 

produktioner (Östbye 2004:235–237). Dock kan denna fallstudie anses värdefull i och med att 

den presenterar hur det kan se ut för en produktion som använder produktplacering och 

varumärkesexponering. Detta diskuteras vidare i det avslutande kapitlet. 

Fråga 4 i vår kvantitativa innehållsanalys (Vad är det för typ av företag eller produkt som 

exponeras?) kan ställa till med en del problem då det ibland är svårt att definiera vilken produkt 

som skall gå under vilken kategori. Dock har vi förklarat tydligt vilka avgränsningar vi har gjort 

och varför vi gör dem i kodinstruktionerna i bilaga 4 Det finns naturligtvis olika åsikter om vilken 

kategori en viss produkt ska hamna i, men vi väljer att göra de avgränsningar vi tycker känns 

förnuftiga och följer dem. Vi har även valt att ha med en övrigt-kategori. Detta på grund av att vi 

inte tycker att det är nödvändigt att ha många småkategorier som sällan används. Vi har istället 

valt att ha ett antal bredare kategorier där vi kan sortera in de flesta produkterna och företagen, 

men en övrigt-kategori är också nödvändig. Dock säger övrigt-kategorin inget om vad det är för 

slags företag som exponeras. Vi resonerar att det inte är viktigt för vår undersökning att veta 
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vilken bransch alla de företagen verkar inom, eftersom vi främst ville undersöka om någon 

bransch syntes mer än andra. Därför är det viktigaste att man ser om någon bransch utmärker sig. 

Vi anser därför att validiteten och reliabiliteten trots detta är hög.  

Den kvalitativa intervjun genomfördes som en telefonintervju på grund av logistikproblem hos 

både oss och informanterna, då informanterna vid tillfället var upptagna med att spela in den 

tredje säsongen av Solsidan. Ekström och Larsson påstår att ”samtalsintervjuer kräver ett 

personligt möte mellan intervjuare och intervjuad, åtminstone om man söker människors 

uppfattningar och värderingar om sammansatta problem”. (2000:54). Självklart finns det en del 

problem i att genomföra en telefonintervju istället för en personlig intervju, men vi anser att det 

finns en hel del fördelar med att tala med informanten i telefon. Bland annat därför att det är en 

resurssnål metod (ibid), vilket sparade in en hel del tid för oss i och med att vi inte behövde åka 

till Stockholm från Karlstad för att genomföra intervjuerna.  

Det är viktigt att dokumentera och spela in vad som blir sagt under en intervju (Östbye et al. 

2004:105–106). Förståelsen gentemot frågeställningen förändras ofta genom kunskaper och 

insikter vi får genom intervjuerna, och information som från början kan tyckas ha föga relevans 

kan så småningom få stor betydelse genom att nya insikter kastar nytt ljus över det insamlade 

materialet. Användandet av en inspelningsapparat kan i vissa sammanhang vara problematiskt, 

speciellt om informanten inte är van vad vid att tala i mikrofon (ibid.). Vi tänker oss att det är ett 

större problem vid personliga intervjuer som genomförs när man träffar informanten, än när 

intervjun genomförs via telefon, då människor ofta har större erfarenhet av att prata i telefon och 

kanske glömmer bort att de blir inspelade allt eftersom intervju fortgår. Det kan dock vara 

påfrestande att prata i telefon under en längre tid, och det är viktigt att inte fresta för mycket på 

informantens tålamod. Telefonintervjuer bör helst inte pågå under mer än 20 minuter enligt 

Östbye (2004:133) och vi har därför försökt att hålla intervjuerna inom ett tidsspann mellan 20 

och 30 minuter.  

 

3.4.2. Etiska aspekter 

I forskning där människor är inblandade är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Det finns 

tre huvudområden inom forskningsetiken. Forskningsprocessen, värnandet om den personliga 

integriteten och det samhälliga ansvar som forskaren har kring hanteringen av forskningsresultat. 

Det finns ytterligare fyra etiska huvudkrav som ställs på forskning: Informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Östbye et al. 2004:126–127). I vår 
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undersökning var vi noga med att följa de etiska riktlinjer som finns för forskning. Till exempel 

var vi noga med att vara tydliga med att berätta för våra informanter vad informationen som 

samlades in skulle komma att användas till både i vår första kontakt med informanterna samt vid 

intervjutillfällena. Att tala om för informanterna vad informationen skall användas till är en 

skyldighet enligt informationskravet, vilket betyder att de personer man har kontakt med skall 

vara informerade om forskningens syfte (ibid.). Våra informanter hade ingen önskan om att vara 

anonyma i undersökningen, men vi informerade och erbjöd dem att vara det om de så önskade. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen med hjälp av tabeller och diagram samt 

beskrivningar av dessa. Vidare presenteras de svar informanterna gav vid intervjuerna med hjälp av citat och viss 

återberättelse. 

4.1. Kvantitativ innehållsanalys 

I innehållsanalysen har vi mätt frekvensen av varumärkesexponeringar, det vill säga varje gång vi 

ser ett varumärkes logotyp visuellt och varje gång varumärket nämns vid namn. 

Det finns totalt 86 stycken varumärken i Solsidan som syns med logotyp eller nämns vid namn. 

Vissa varumärken syns eller nämns flera gånger medan vissa endast exponeras en gång. 

Medellängden på varumärkesexponeringar är 18.65 sek. Den totala tiden vi kan se varumärken i 

seriens två säsonger uppgår till 1772 sek, eller 28,53 minuter. Verbala exponeringar av 

varumärken sker totalt 67. 

 

 

Figur 2 Typ av varumärkesexponering 

I detta diagram kan vi se att det oftast är visuella varumärkesexponeringar i de två säsongerna av 

Solsidan. 85 stycken av exponeringarna var visuella medan 67 var verbala. Den minst använda är 

kombinationen mellan visuell och verbal som endast var 20 stycken. Totalt antal 

varumärkesexponeringar i de tre kategorierna uppgår till 172 stycken. 
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Figur 3 Typ av företag 

Detta diagram visar de olika kategorierna för typ av företag som vi skapat. Flest exponering 

återfanns inom kategorin ”Inredning” med 29 exponeringar. ”Kläder” kommer på andraplatsen 

med 28 exponeringar. De kategorier som hade minst exponeringar var 

”Restaurang/café/uteställe”, ”Hygienartiklar” samt ”Kommunikation” med bara 1 exponering 

vardera. 

 

 

Figur 4 Top 10 varumärkesexponering i tid 
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Diagram 4 visar de 10 varumärken som exponerats längst visuellt. Det varumärke som 

exponerats längst i tid är Ballerina som synts i serien i 204 sekunder. Därefter följer bilmärket 

Lexus som exponerats i 138 sekunder. 

 

 

Figur 5 Top 10 Antal gånger varumärken nämns 

Diagram 5 visar de 10 varumärken som exponerats verbalt flest gånger. Tydligt är att IKEA är det varumärke som nämnts flest 

gånger. IKEA nämndes 16 gånger i Solsidan. Därefter följer klädföretaget Schuterman som nämns 7 gånger, tätt följt av Jysk 

som nämns 6 gånger. 

 

 

Figur 6 Antal varumärkesexponeringar per säsong 
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Diagram 6 visar på skillnaderna i frekvensen av varumärkesexponering mellan de två säsongerna 

av Solsidan. I säsong 1 återfanns 62 exponeringar medan det i säsong 2 hade ökat till 110 stycken 

exponeringar. 

 

 

 

4.2. Kvalitativ samtalsintervju 

4.2.1. Intervju med Jacob Seth Fransson1 

 

Jacob Seth Fransson är en av skaparna av Solsidan. Vi intervjuar Fransson i egenskap av 

manusförfattare. Han beskriver sitt arbete från födseln av Solsidan, att man började med att se sig 

omkring i samhället och den egna bekantskapskretsen för att skapa karaktärer. Tillsammans med 

de andra manusförfattarna skriver han manus till serien där de försöker komma på vad 

karaktärerna skulle kunna göra i avsnitten, när det är färdigt börjar arbetet med dialogen. Under 

processen sker en hel del arbete med olika utkast till avsnitt som bollas fram och tillbaka. När 

manuset är färdigt skickas det till den exekutiva producenten på TV4 som får godkänna manus. 

Därefter tar arbetet med inspelning fart. 

 

Fransson menar att varumärken i Solsidan är nödvändigt eftersom det är en serie som vill belysa 

det som händer i vardagen och han menar att man i det dagliga livet ofta pratar om olika 

varumärken helt naturligt. 

Serien handlar ju väldigt mycket för oss som skapare om hets och statushets och varumärkeshets, 

liksom vem har snyggast grill, vem har snyggast, bäst barnvagn och liksom den här lyckohetsen 

och att man försöker nå lycka genom en bättre yta men egentligen mår lite dåligt inombords är nåt 

som vi uppfattar som ett samhällsfenomen. 

 

Vi ställde frågan om Fransson som manusförfattare någon gång byggt handlingen kring en 

produkt eller varumärke, Fransson svarade då nekande på frågan och berättade om hur det kan gå 

till när man skall föra in ett varumärke i manuset: 

                                                            
1 Telefonintervju med Jacob Seth Fransson 2012-05-04, 15.00 
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Fredde kan stå och grilla på den här grillen och så kanske man kan se varumärket och sådär, 

och då kanske det är okej, för det passar liksom Fredde att ha en värstinggrill så det gör inget om 

varumärket syns, det stämmer ihop med storyn. 

 

 

Fransson ser en hel del fördelar med produktplacering, till exempel det faktum att produktionen 

får in mer pengar vilket leder till exempelvis längre inspelningstid vilket förbättrar kvalitén på 

serien. Fransson menar att man aldrig ska låta kreativiteten ta skada av det faktum att man 

använder produktplaceringar. Han anser heller inte att de någon gång har behövt kompromissa 

med kvaliteten på manuset för att göra utrymme för ett varumärke eller en produkt. Det är för 

regissören som han tycker att användandet av produktplaceringar ibland kan innebära problem. 

Han nämner att produktplaceringen ibland kan innebära svårigheter för regissören då någon 

produkt eller något varumärke ska in i bild samtidigt som man vill att det ska se naturligt ut. 

Fransson säger att 100 procent frihet hade varit bättre. Han menar dock att fördelarna överväger 

nackdelarna, då pengarna som produktplaceringarna ger kan läggas på att förbättra produktionen 

på andra sätt, som att till exempel förlänga inspelningstiden.  

[...] som kreatör skulle man hellre stått helt fri och bara betalat allt själv. 

 

[...] Så länge man inte säljer sig, att man börjar låta varumärken göra intrång i historien och gå 

emot det man har tänkt berätta eller att en scen är 10 sek lång bara för att man ska få med ett 

bilmärke. Så länge man inte gör det så tycker jag oftast att det är okej. 

 

Fransson har reagerat på hur mycket Solsidan blivit omdiskuterat på grund av att det ansågs att 

det är väldigt mycket produktplacering i serien. Han påstår dock att de allra flesta varumärken i 

Solsidan inte är betalade för utan är där av en slump. Fransson skriver manus där de enligt utsago 

inte skriver in varumärken så ofta utan att detta kommer eftersom. Fransson har i intervjun sagt 

att de väldigt sällan skriver in varumärken, utan att det oftast står enbart ”Mobiltelefon”. När det 

gäller produktplacering menar Fransson att man bara skriver in varumärken i serien när det har 

betydelse för storyn. 

 

Fransson nämner att man ofta använder varumärken som inte betalar bara för att det är så 

människor pratar samt att det är ett bra tillfälle att skapa ett skämt kring produkten. Han 

beskriver en scen ur Solsidan som illustrerar detta: 
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Jag kommer ihåg att det var en grej i avsnitt två så nämndes det Vanish. Mickan pratar med en 

väninna i telefon och hon berättar om Viktor sin son som blöder näsblod i soffan, och vänninan 

frågar ‘hur gick det?’ Och då säger Mickan ‘nej det gick bra jag tog lite Vanish’, då är ju 

skämtet att hon belyser soffan mer än barnet. Vi skrev in det för att man säger så, vi ville få en 

naturlig dialog, hon hade kunnat säga “jag tog lite fläckborttagningsmedel” det säger man ju inte, 

[...] där väljer man att gå på det som låter naturligt, det ska ju vara en serie som känns på 

riktigt och man använder ju mycket varumärken när man pratar. 

 

Enligt Fransson var själva programformatet och karaktärerna klara redan innan de började skriva 

manus. När han beskriver processen för manusförfattarna berättar han att de först träffas i 

grupper om 3-4 personer i ungefär fyra veckor och spånar på idéer om saker som kan hända de 

olika karaktärerna. När de har tillräckligt många historier att välja mellan pusslar de ihop dem till 

olika avsnitt och bestämmer sedan vilka avsnitt som ska skrivas av vem. Efter det, innan de 

börjar med dialogen, skriver de så kallade storylines, som beskriver scen för scen vad som ska 

hända i de olika avsnitten, och sedan sitter de var för sig och skriver. Under några intensiva 

veckor skriver de och träffas ungefär en gång i veckan och läser och kommenterar varandras 

manus och utefter kommentarerna gör de ändringar och skriver nya versioner tills de tycker att de 

har något de kan skicka in till kanalen (TV4), där den exekutiva producenten läser och godkänner 

eller gör förändringar. Därefter har de genomgång med skådespelarna och då blir det ytterligare 

ändringar och sedan är det fortfarande många personer och instanser som ska tycka till innan 

manuset blir färdigt för inspelning. 

 

Det negativa kan vara att det liksom kan vara svårt att hålla visionen, ja men du vet ungefär 

som när man sitter i ring och viskar ett ord till den andra och så ska det liksom gå laget runt. 

[...] det finns ju en risk att allting förändras för mycket under vägen, men där tycker jag i och för 

sig att det är en fördel att det var vi som hittade på idén som skriver manus och som också 

regisserar så att det hela tiden finns folk från oss som på nåt sätt kunde hålla koll så att vi inte 

tappade visionen när man gjorde ändringar. 

 

4.2.2. Intervju med Kerstin Andersson2 

Kerstin Andersson är producent på Jarowskij AB. Hon beskriver sitt arbete som att man håller i 

ett projekt från dess start tills dess att produkten är levererad. Man måste hitta de rätta kreativa 

                                                            
2  Telefonintervju med Kerstin Andersson 2012-05-03, 11.00 



33 

 

människorna som kan utföra visionen. Anderssons arbete handlar i hög grad om budget, tid och 

att leverera kvalitet till beställaren. Andersson påpekar att hon inte har ett kreativt ansvar, dock 

menar hon att eftersom det är hon som väljer regissör och andra nyckelpersoner som scenograf 

och maskör så måste hon hålla koll på arbetet och därför anser hon att det inte är helt okreativt. 

 

Kerstin Andersson avfärdar både orden produktplacering och annonser. Hon kallar det istället 

för redaktionella samarbeten. För att hitta bra redaktionella samarbeten och naturliga placeringar 

säger hon att de tar hjälp av ett externt företag, In Betwenn Entertainment, som har ett stort 

upparbetat kontaktnät. Hon menar att man i Solsidan aldrig använder sig av varumärken på ett 

otillbörligt sätt, utan hon belyser det faktum att karaktärerna i Solsidan är högkonsumerande, att 

den ena familjen lever ett rikt och lyxigt liv och att det är naturligt att använda varumärken. Då 

kan det ju vara lämpligt att också få till ett redaktionellt samarbete när man ändå ska ha en 

särskild produkt i ett avsnitt, påpekar hon. 

Det är ju jätteskönt att man då till exempel har bilar till de två huvudkaraktärerna, det hade 

man ju fått hyra bilar annars, under en lång period - över 10 till 11 veckor och att vi ju då får 

pengar och vi får produktionsbilar, det är ju väldigt värdefullt.  Och jag menar, de visas på ett 

jättenaturligt sätt hela tiden och vi, man ska ju också ha magkänsla så att man inte känner att 

kameran är där och laborerar och du vet, zoomar in på Volvologgan eller så där. Man måste ha 

en känsla, för det blir ju otillbörligt om man känner att, oj, nu zoomar man in på den här 

Volvologgan för att visa att det är en Volvo tydligt. Vi ser det ju som att över seriens 10 avsnitt 

så har bilarna visats på ett helt naturligt sätt. 

 

Andersson menar att annonsörernas intresse för Solsidan beror på de höga tittarsiffrorna - 2.53 

miljoner personer tittade på det första avsnittet av säsong 2. Kerstin berättar att tittarna ofta hör 

av sig till produktionen för att berätta att de uppskattar produktionen samt att det är många som 

ringer och frågar till exempel vad Mickan har på sig i ett särskilt avsnitt. Hon menar att intresset 

för Solsidan är väldigt stort. 

 

När det gäller varumärkesexponering menar Andersson i motsats till Fransson att det oftare är 

företag som har gått in med pengar till produktionen för att synas i serien än att man lyfter in 

varumärken av en slump. Andersson påpekar att det oftast är de varumärken som är visuella som 

är placerade, och att de oftast exponeras i ett positivt sammanhang i och med att annonsörer inte 

vill att deras varumärke ska förknippas med negativa situationer. Däremot menar Kerstin att man 

även brukar placera produkter verbalt, men att placeringarna då ska ske diskret och på ett 
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naturligt sätt. 

 

En nackdel med att använda sig av produktplaceringar är enligt Andersson att det är en stor 

arbetsinsats att hålla reda på att. 

Ja det är klart att det är en arbetsinsats att hålla reda på det där. Har man gjort en deal att de 

ska synas så måste man ju se till att de gör det också. Och det är många lager i en inspelning 

alltså från fotograf, regissör, attributör, rekvisitör, klippare och allt sånt där så att man måste se 

till att det där, ja att man uppfyller det som man har lovat. 

 

På frågan om företagen har något att säga till om kring hur de vill att deras varumärke ska 

exponeras svarar Andersson: 

[...] Vi skriver ju i avtalen att vi har en redaktionell och kreativ och konstnärlig frihet [...] om 

man skulle ha företaget med på plats så blir det ju som att deras intresse styr och så får det aldrig 

bli. Då tror de att de ska göra reklamfilm. 

 

Vi skickade en kompletterande fråga via mail[1] till Andersson efter att vi tagit ut våra tabeller 

från innehållsanalysen. Vi har räknat vilka varumärken som är mest framträdande både visuellt 

och verbalt. Vi skickade listan till Andersson och bad henne markera de varumärken som har 

betalat för utrymmet. Nedan följer listan. De rödmarkerade är de som har betalat. 

Lexus 

Ballerina   

ICA 

Stadsbuds 

Toyota 

Bauhaus 

Babolat 

Sergio Tacchini 

Nathalie Schuterman 

IKEA 

Jysk 
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4.2.3. Intervju med Pontus Edgren3 

Pontus Edgren är VD på Jarowskij AB. Hans arbete med Solsidan är mångfacetterat, han är en av 

skaparna av serien samt att han agerar manusförfattare och exekutiv producent.  Hans roll som 

VD beskriver han som ett arbete som handlar mycket om strategi och att rekrytera team med rätt 

kompetens samt att jobba med utveckling och insäljning av TV-serier och program. Edgren 

berättar att Solsidan har varit den hittills viktigaste produktionen för bolaget. 

Jarowskij använder sig av en produktplaceringsförmedlare som heter In Between Entertainment. 

Pontus Edgren beskriver processen som att produktionen börjar med att skriva manus, sedan när 

manuset är halvfärdigt för de en dialog med ett företag som förmedlar den här typen av 

samarbeten. Edgren påstår att det finns ungefär fyra eller fem sådana företag i Sverige. Det 

företag som Solsidan har arbetat med är In Between Entertainment. När manuset är närapå 

färdigt tittar de på det tillsammans med In Between Entertainment och ser vad det finns för 

möjligheter för produktplacering. Edgren berättar att om det i manus till exempel finns ett 

kylskåp med så finns möjligheten att ett företag kan tillhandahålla detta kylskåp eller betala för att 

det ska synas, då tar In Between Entertainment kontakt med olika företag genom det nätverk de 

har skapat. 

På frågan om produktionen någon gång kompromissar med manusförfattarnas kreativitet svarar 

Edgren: 

Nej, manusförfattarna har aldrig direktkontakt med varken sponsorerna eller In Between 

Entertainment, utan det finns mellansteg där via producenten och så. Så manusförfattaren måste 

få ha sin egen process och den är helt opåverkad av det här hela vägen fram och sen är det möjligt 

att det kan vara vissa småjusteringar mot slutet beroende på vem man har skrivit samarbetet 

med, men det är väldigt lite på själva replik och manusprocessen. 

 

Edgren menar däremot att det kan påverka regissören något då man genom avtal har bestämt att 

något måste finnas i bild så får regissören anpassa sig till detta. Edgren menar att detta eventuellt 

kan störa den kreativa friheten något. 

Även Edgren berättar en hel del om de varumärken som lyfts in utan att det varit ett samarbete 

mellan företaget och produktionen. 

Matkassen till exempel som det stod om i Resumé, de blev chockade när de kom till jobbet på 

måndag och trafiken till deras sajt hade ökat med hundra procent. Middagsfrid tror jag det var. 

Det finns flera sådana exempel i varje säsong. 

                                                            
3 Telefonintervju med Pontus Edgren 2012-05-04, 11.00 
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Edgren menar att anledningen till att de använder sig av varumärken i serien är för att 

verkligheten ser ut så att man i vardagen ofta pratar en hel del om varumärken. I och med att 

Solsidan vill vara en serie som reflekterar det som händer i samhället är det naturligt att det finns 

varumärken med i Solsidan både visuellt och verbalt 

Det ligger i Solsidans DNA liksom att tala om sådana här saker. 

 

Edgren berättar att Solsidan har en ovanligt stor målgrupp trots att serien handlar om villaliv, 

barn och livspussel så menar han att serien uppskattas av allt från 15-åringar till 60-åringar. 

En nackdel som Edgren nämner med att ha med produktplaceringar i en produktion är att det 

finns en risk att någon blir för girig och börjar ta in samarbeten redan innan manusprocessen har 

satt igång och att man då låter annonsörerna påverka innehållet. Han menar att det är något man 

måste vara vaksam över, men att det inte är något problem för Solsidan just nu. De är väldigt 

noga med att se till att manusprocessen är helt opåverkad. Han nämner även arbetsbördan som 

användandet av produktplaceringar innebär som en nackdel. Det skulle enligt Edgren vara bättre 

om hela produktionen istället kunde fokusera på just produktionen och innehållet. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera det empiriska resultatet i relation till det teoretiska ramverket vi tidigare 

presenterat.  

Som nämnt tidigare i teoriavsnittet kan manusförfattare använda varumärken som ett sätt att 

kommunicera särskilda meningar och betydelser till publiken (Balasubramanian 2006:115). Jacob 

Seth Fransson menar att man genom serien försöker belysa det som händer i samhället idag och 

också ofta raljera över det faktum att människor idag förefaller så upptagna av sin egen image och 

yta. Fransson beskriver i intervjun en scen i Solsidan där Fredde grillar på en Smeg-grill, och 

menar att det passar Fredde att ha en dyr grill. Detta kan relateras till Balasubramanians 

observation, att man med hjälp av varumärken kan visa på och framhäva karaktärernas 

personlighet och livsstil (2006:115).  

I teoriavsnittet tar vi upp att det ofta sker en byteshandel mellan företagen och produktionen. 

Wenner (2004:104) menar att företag ofta förser produktionen med olika produkter i utbyte mot 

att få synas i en TV-serie eller film. Kerstin Andersson bekräftar detta när hon pratar om Volvo 

som kommer att synas i den kommande säsong 3 av Solsidan. Hon understryker också att det är 

viktigt att inte visa varumärken på ett onaturligt sätt vilket båda de andra informanterna trycker 

på lika hårt. Det är uppenbart att den konstnärliga friheten är viktig för Solsidans produktion. 

Den kvantitativa innehållsanalysen visade att varumärkesexponeringen ökade från den första 

säsongen till den andra med 77.4 procent. De båda premiäravsnitten av säsongerna som hittills 

har sänts i TV4 lockade till sig 1,8 respektive 2,5 miljoner tittare. Den första säsongen av Solsidan 

hade höga tittarsiffror, och man kan anta att annonsörer lade märke till seriens popularitet vilket 

ledde till att det exponeras ännu fler varumärken i den andra säsongen. De flesta placeringarna är 

visuella, vilket Lehu menar är den näst dyraste placeringen (Lehu 2007:71–73). Något 

överraskande är att den dyraste, den som både är verbal och visuell, endast användes 20 gånger 

under de två säsongerna. Man kan resonera att den exponering som både är visuell och verbal är 

den mest effektiva exponeringen i och med att varumärket ägnas dubbelt så mycket 

uppmärksamhet. Dock är det möjligt att denna typ av produktplacering kan minska den realism 

som Wenner nämner (2004:124). Det är svårt att resonera kring om varumärkesexponeringarna i 

Solsidan är fler än i andra svenska TV-serier då undersökningen endast fokuserar på just denna 

TV-serie. Dock var ju anledningen till att vi valde Solsidan som fallstudie det faktum att vi och 

andra har reagerat på att det exponeras en hel del varumärken. De totala visuella exponeringarna i 

de båda säsongerna mättes till just under 30 minuter vilket ju är mer än ett enda avsnitt av 

Solsidan som brukar vara cirka 22 minuter långa. Det visar att reklamen verkligen har blivit en del 
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av underhållningen och att det ligger något i Fosters och McChesneys (2003:4-5) teori om att det 

blir svårare och svårare att skilja mediernas redaktionella innehåll från dess annonser. 

Det är intressant att se att de två varumärken som blivit exponerade verbalt flest gånger inte har 

betalat för utrymmet. IKEA och Schuterman har enligt uppgift från Andersson inte något avtal 

med Solsidan. De två varumärken som exponerades visuellt, Ballerina och Lexus, var däremot 

betalade för, vilket leder oss till slutsatsen att man oftast tar in produktplaceringar visuellt medan 

man exponerar varumärken verbalt i ett mer spontant sammanhang samt att det är lättare att 

raljera över ett varumärke verbalt. Man skulle kunna resonera kring ifall allt detta “spontana” 

varumärkesexponerandet leder till ett samarbete mellan företag som exponeras och produktionen 

i slutändan? Edgren tar upp Middagsfrid som ett av de varumärken som exponerats spontant 

utan att något avtal har skrivits. Kanske kan det vara så att Middagsfrid märker denna ökning i 

internettrafiken och inser möjligheterna med Solsidan och i slutändan skriver ett avtal med 

produktionen för nästkommande säsonger? Ifall det går till på det här viset är det ett väldigt bra 

sätt för produktionen att locka till sig framtida annonsörer genom att först göra reklam “gratis” 

för att senare få tillfälle att skapa samarbeten då företagen märker att de kan få resultat av att 

synas i Solsidan. 

Det faktum att Fransson och Andersson säger emot varandra när det gäller hur ofta de 

varumärken som exponeras i serien är betalade kan ha att göra med att Andersson är mer insatt i 

processen med att hitta annonsörer genom samarbetet med annonsförmedlaren. Även Edgren 

uppger att manusförfattare aldrig är en del i den processen eftersom att de måste få ha sin egen 

process som inte ska påverkas av varumärken. Fransson skriver manus där de enligt utsago inte 

skriver in varumärken så ofta utan att detta kommer eftersom. Fransson har i intervjun sagt att de 

väldigt sällan skriver in varumärken, utan att det oftast står enbart ”Mobiltelefon”. Vi resonerar 

att det förmodligen kan vara så att arbetet ser ut på det sättet för Fransson, och senare i 

processen tar samarbetet med annonsförmedlaren vid och de hittar ett varumärke som vill synas. 

I och med att Andersson är producent gör naturen av hennes arbete det fullt förståeligt att hon 

har mer inblick i denna process. 

Enligt den lista med de mest exponerade varumärkena som vi skickade till Andersson var Lexus, 

Toyota, Ballerina och Bauhaus de som hade betalt för att få synas. De är också företag som 

kategoriseras in i de typer av företag som exponeras flest antal gånger, vilket även de flesta andra 

varumärken på listan gör. 9 av de 10 varumärkena faller in under de fyra kategorierna som 

exponeras mest i Solsidan, nämligen inredning, fordon, kläder och livsmedel.  
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5.1. Annonsörsberoende 
I den inledande delen av teoriavsnittet tar vi upp förhållandet mellan medier och reklam och 

vilken betydelse reklamen kan ha för innehållet i medier. TV4:s huvudmål när kanalen startades 

var att utveckla reklam-TV efter näringslivets önskemål, att exploatera affärspotentialen för 

reklam-TV, och att introduceras på börsen (Gustafsson 2005:84). Framför allt det första målet 

tyder på att TV4 inte har något emot att reklamen påverkar kanalens innehåll, det är till och med 

ett av huvudmålen med dess existens. Solsidan är inte utvecklat av TV4, utan av Jarowskij och 

FLX, men det är ändå en serie som passar väl ihop med kanalens första huvudmål, då den lämpar 

sig väldigt väl för ett av näringslivets önskemål, nämligen att få synas med sina varumärken. Det 

är en serie som handlar väldigt mycket om statushets och varmumärkeshets (Fransson), där den 

ena familjen lever ett rikt och lyxigt liv och är högkonsumerande (Andersson). Edgren menar att 

det ligger i Solsidans DNA att tala om varumärken. 

Man kan dra paralleller mellan TV4 och organisationen The Family Friendly Program Forum, då 

The Family Friendly Program Forums mål är att skapa en programmiljö som gör att 

reklambudskapen förstärks (Gustafsson 2005:85–86) och TV4 har som mål att göra reklam-TV 

efter näringslivets önskemål. Den här organisationen verkar ju i USA, men kan anta att 

annonsörerna, det vill säga näringslivet, även i Sverige vill ha en programmiljö där budskapen i 

deras reklamer förstärks. Kanske är det också så att Solsidan är ett program som bidrar till en 

sådan miljö i och med att serien behandlar konsumtionssamhället och människors “statushets” 

som Fransson beskriver det. Detta fokus på varumärken lägger upp för en hel del varumärken att 

både placeras och exponeras.  Den amerikanska organisationen tror att en sådan här miljö bildas 

genom en ökning av vad de kallar för familjevänliga program, det vill säga program som lockar till 

sig en bred publik över generationsgränserna, precis som Solsidan gör. Enligt Edgren har serien 

en väldigt bred publik och är populär bland människor från 15 år och upp till 55-60. 

Vi har även redogjort för Bagdikians teori om annonsörers, men även TV-bolags motstånd mot 

seriösa och dokumentära TV-program. Bagdikian (2009:81) menar att lättsamma program på ett 

bättre sätt bidrar till en mer reklamvänlig programmiljö, det han kallar för “buying mood”, eller 

“selling atmosphere”. Även här passar Solsidan in på vad som beskrivs som ett program som 

medverkar till att skapa en mer reklamvänlig programmiljö, då det kan beskrivas som en ganska 

lättsam och rolig humorserie. 

TV4 har som sagt inte utvecklat Solsidan, men det är ändå de som har valt att köpa in serien och 

sända den. Även om annonsörerna inte påverkar innehållet i programmen på ett direkt sätt, kan 

de ha ett inflytande över vilka och vilken typ av program som TV4 sänder, och således om en viss 
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TV-serie eller programidé kommer att utvecklas över huvud taget. Både Hadenuis (2008:44) och 

Richards och Murphy (2003:4-5) skriver om hur mediernas beroende av annonsörer kan ha mer 

indirekta konsekvenser. De menar att medieproducenter kan, både medvetet och undermedvetet, 

dra sig från att ta upp vissa kontroversiella ämnen eller skriva negativt om annonsörer på grund 

av deras beroende av annonsörernas pengar. 

5.2. Processen 
Som vi nämner i teoridelen kan produktplaceringsprocessen se ut på olika sätt beroende på hur 

de inblandade företagen väljer att handskas med den (Russell & Belch 2005:75). Även om 

forskningen vi tar upp i teoridelen främst handlar om hur det ser ut och går till i USA, så verkar 

det enligt den informationen vi har fått genom våra intervjuer från våra informanter, som att 

skillnaderna mellan hur det ser ut i USA och hur det ser ut i Sverige inte behöver vara speciellt 

stora. De tre huvudaktörerna i TV- och filmvärldens produktplaceringsindustri som Russell och 

Belch (2005:77) har identifierat kan man även finna inom produktionen av Solsidan, där det finns 

både produktionsbolag, produktplaceringsförmedlare och företag vars produkter och varumärken 

syns och nämns i den slutgiltiga produktionen. Produktionsbolaget i det här fallet är Jarowskij 

och FLX som tillsammans producerar tv-serien. Produktplaceringsförmedlaren är In Between 

Entertainment, som har hand om kontakten med annonsörerna, som är en mängd olika företag. 

Nedan följer en modell av hur samarbetet fungerar. Modellen illustrerar att produktionsbolaget 

kontaktar annonsförmedlaren som i sin tur letar eventuella annonsörer för samarbete. När en 

annonsör är intresserad skriver de avtal med annonsförmedlaren som då meddelar vilka möjliga 

samarbeten som finns till produktionen som i sin tur producerar TV-serien och sänder ut 

reklammeddelandet. 

Figur 7 Produktplaceringsprocessen 
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Enligt Russell och Belch (2005:77) är grunden för att hitta möjligheter till produktplaceringar 

manusen och de menar att det ofta går till så att produktplaceringsförmedlaren får en tidig 

version av manuset för att då gå igenom det och leta efter möjliga placeringar. I produktionen av 

Solsidan är det dock inte en tidig version av manuset som In Between Entertainment får ta del 

av. Utifrån informanternas svar är det svårt att avgöra precis när i produktionsprocessen som 

man sätter igång arbetet med att hitta möjliga redaktionella samarbeten, men klart är i alla fall att 

det inte är förrän manusen börjar bli klara, eller i alla fall halvfärdiga. Vad som även framgår i 

resultatet är att manusförfattarna och regissörerna inte har någon direktkontakt med vare sig In 

Between Entertainment eller de företag som vill ha med sina produkter eller varumärken i serien. 

Edgren menar att den kontakten sköts av producent och produktionsledare.  

Russel och Belch (2005:78) framhäver även vikten av personliga kontakter som en betydande del 

i produktplaceringsarbetet, speciellt för produktplaceringsförmedlaren. De menar att industrin 

drivs av personliga kontakter och att det ofta är det som avgör om en produktplacering kan bli 

aktuell eller inte. Då vi under arbetet med uppsatsen inte har haft möjligheten att genomföra en 

intervju med någon på In Between Entertainment kan vi inte heller säga så mycket om hur det 

ser ut i Solsidanproduktionen, men både Andersson och Edgren pratar om In Between 

Entertainments kontaktnät vilket tyder på att det kan finnas en likhet med hur Russell och Belch 

menar att det ligger till. 

5.3. Den kreativa friheten 
Enligt våra informanter är den kreativa och konstnärliga friheten i arbetet med Solsidan väldigt 

viktig. De skriver i avtalen att de har en redaktionell, kreativ och konstnärlig frihet och tycker det 

är viktigt att annonsörernas intressen inte styr över deras egna intressen och kreativa frihet 

(Andersson). Russel & Belch nämner det faktum att många produktioner använder sig av 

produktplaceringsförmedlare som fungerar som mellanhand i kommunikationen med företagen 

som vill exponeras (2005:77) vilket även Solsidans produktion uppger att de gör. Edgren uppger 

även i intervjun att man använder detta mellanled som ett sätt att trygga den konstnärliga 

friheten, bland annat genom att manusförfattare aldrig har direktkontakt med annonsörer. Han 

menar att man som manusförfattare måste få ha sin egen helt opåverkade process och Fransson 

tycker inte att de någon gång har behövt kompromissa med kvaliteten på manuset för att göra 

utrymme för ett varumärke eller en produkt. Utifrån informanternas svar kan man dock ana att 

regissörernas kreativa frihet inte alltid prioriteras högre än annonsörernas önskemål. Både Edgren 

och Fransson nämner att produktplaceringen ibland kan innebära svårigheter för regissören då 

någon produkt eller något varumärke ska in i bild samtidigt som man vill att det ska se naturligt 

ut. Fransson säger att 100 procent frihet hade varit bättre och Edgren menar att regissören ibland 
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kan påverkas av att man måste ta i något i bild. Att han använder sig just av ordet måste tyder på 

att regissören inte alltid har rätt till sista ordet när det gäller vad som ska synas i bild. När Lehu 

nämner att man ibland måste anpassa produktionen efter den placerade produkten är det också 

just regin han tar upp, att det ibland kan vara nödvändigt för regissören att ta hänsyn till vilka 

produkter som måste synas. Det verkar alltså som att det är regissören, snarare än 

manusförfattaren, som kan komma att påverkas av produktplaceringen. Fransson nämner dock 

att fördelarna överväger nackdelarna, då det extra tillskottet i kassan som produktplaceringen 

innebär kan läggas på att förbättra produktionen på andra sätt, som till exempel att förlänga 

inspelningstiden.  

Solsidan både placerar och exponerar varumärken i hög grad. I serien nämns eller syns 86 

varumärken en eller fler gånger. Det är intressant att se att det enligt informanterna så ofta sker 

varumärkesexponeringar som inte är betalade för, som i exemplet Edgren nämner om 

Middagsfrid. Edgren redogör för den ökning Middagsfrid såg i sin internettrafik. Denna uppgift i 

kombination med de höga tittarsiffrorna och den påstådda breda målgruppen leder oss till att tro 

att Solsidan är en utmärkt annonskanal både när det gäller varumärkesplaceringar och 

exponeringar. 

5.4. Nackdelar med produktplaceringen 
Som vi nämner i teorikapitlet är ett klagomål som ofta riktas mot användningen av 

produktplacering att det är lätt hänt att det blir för mycket av det. Även Edgren tar upp det som 

ett svar på frågan om vad det finns för nackdelar med produktplacering. Han menar att det finns 

en risk att man blir för girig och börjar ta in samarbeten innan manusprocessen har satt igång och 

att man då tillåter det att påverka innehållet. Han nämner dock också att det inte är något 

problem för produktionen av Solsidan just nu, då de är väldigt noga med att inte låta det påverka 

manusprocessen, men att det är något man måste vara vaksam över. Både Edgren och Andersson 

nämner även arbetsbördan som produktplaceringen medför som en nackdel. Det skulle enligt 

Edgren vara enklare om hela produktionen kunde fokusera på just produktionen och innehållet. 

Den övriga kritiken som har riktats mot produktplaceringen som vi tar upp i teorikapitlet är inget 

som någon av våra informanter nämner som en nackdel med användandet av det. Alla tre 

informanter understryker att placeringarna ska ske naturligt. En av de placeringar vi ser som 

naturliga är Lexus, i och med att karaktärerna behöver färdmedel och därför att det passar in i 

karaktärernas personlighet och livsstil att ha en lite finare bil. Däremot kan man ifrågasätta hur 

det är naturligt att ett kakpaket syns i hela 204 sekunder. Då kommer vi in på den realitetsaspekt 

Wenner menar är så viktig (2004:112), men samtidigt är det kanske inte helt otänkbart att en 

gravid kvinna kräver att få äta Ballerinakakor under sin graviditet samtidigt som Alex strävan efter 
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att göra Anna nöjd leder till att jakten på Ballerinakakor blir lång. Det kan också vara viktigt att 

produktplaceringen sker på ett naturligt sätt av hänsyn till lagen. Det är inte tillåtet för program 

som inte utgör reklam att på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. 

Granskningsnämndens praxis säger dock att ett kommersiellt gynnande kan accepteras om det är 

motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse (SOU 2008:116). Det sägs dock 

ingenting om vad som betraktas vara motiverat ut ett informations- eller underhållningsintresse. 

Att ett varumärke används i karaktärsförstärkande syfte eller för att illustrera en viss tidperiod kan 

vara ett sådant exempel, som att det passar Mickans och Freddes karaktärer att köra just Lexus.  
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6. Slutsatser 

Nedan redovisas slutsatsen utifrån uppsatsens syfte samt förslag till alternativ framtida forskning längre fram. 

Vårt syfte med undersökningen var att undersöka hur manusförfattare och producenter av 

Solsidan arbetar med varumärkesexponering och produktplacering. Detta tog vi reda på genom 

samtalsintervjuer. Den kvalitativa undersökningen visar att produktionen av Solsidan ställer sig 

relativt positiva till produktplacering, med reservationen att produktplacering aldrig får gå ut över 

den kreativa friheten. Manusprocessen verkar inte påverkas av placeringen av varumärken i så 

stor utsträckning. Däremot kan regissören, som måste se till så att vissa varumärken syns i bild, 

påverkas. Fördelarna som placeringarna innebär överväger dock nackdelarna, enligt en informant, 

då de extra pengarna som produktplaceringarna ger innebär att produktionen kan förbättras på 

andra sätt. Informanterna uppger också att det ofta är varumärken med i serien som inte har 

betalat för utrymmet, vilket är viktigt att påpeka då det också redovisas genom den kvantitativa 

innehållsanalysen. Solsidans producenter och manusförfattare arbetar med produktplacering 

genom att de tar hjälp av en annonsförmedlare som föreslår vilka varumärken som skall vara 

med. Enligt dem själva skrivs varumärken ibland in under arbetet med manus och ibland efter det 

att manuset är färdigt.  

Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen var att undersöka i vilken utsträckning logotyper 

och benämningar av produkter och varumärken skedde i serien. 

Av den kvantitativa undersökningen kan vi snabbt utläsa att den visuella exponeringen är den 

mest använda samt att exponeringarna ökade i den andra säsongen. Av de mest framträdande 

varumärken var det endast fyra av elva varumärken som hade betalat för utrymmet enligt 

Andersson. De typer av varumärken som exponeras oftast är inredning, kläder, livsmedel och 

fordon. Det återfanns 86 olika varumärken i de båda säsongerna av Solsidan där vissa 

varumärken exponerades flera gånger. Varumärkesexponeringen ökade i den andra säsongen där 

110 varumärkesexponeringar återfanns medan det i den första säsongen fanns 62 stycken. De 

varumärken som exponerats längst visuellt är Ballerina tätt följt av Lexus. Av de verbala som 

exponerats mest syns IKEA och Schuterman i toppen. 67 verbala exponeringar av olika 

varumärken återfanns i de båda säsongerna, medan de totala visuella exponeringarna mättes till 

28.53 minuter. Allt som allt exponeras varumärken 172 gånger i Solsidan.  
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7. Framtida forskning 
I detta kapitel ges förslag på hur alternativ framtida forskning kring produktplacering och varumärkesexponering 

kan se ut. 

I begynnelsen av denna undersökning fanns en ambition att intervjua både produktionen för TV-

serien samt dess annonsförmedlare, detta för att kunna ta del av annonsförmedlarens arbete och 

få större förståelse för den processen. Allt eftersom syftet för vår undersökning ändrades blev det 

uppenbart att detta perspektiv förmodligen inte hade bidragit till större förståelse av 

problemområdet utifrån våra frågeställningar. Det vore dock intressant att genomföra intervjuer 

med produktionen av en TV-serie eller film, annonsförmedlaren de anlitar samt en annonsör som 

köpt utrymmet för att se hela sambandet och samarbetet mellan dessa aktörer.  

Då denna uppsats utgår ifrån kreatörernas uppfattningar har det i litteratursökningen varit svårt 

att finna litteratur som behandlar detta perspektiv. Undersökningen har i så hög grad som det 

varit möjligt använt denna typ av litteratur, men också behandlat andra aspekter av 

varumärkesexponering och främst produktplacering. Detta samt att den största delen av 

forskningen inom ämnet baseras på forskning i USA gör att undersökningen saknar svensk 

forskning. Vi efterfrågar således svensk forskning inom ämnet, samt en mer djupgående 

undersökning av flera olika kreatörers uppfattningar genom att genomföra intervjuer med olika 

produktionsbolag. En bredare variant är att sätta deras uppfattningar i kontrast till konsumenters 

uppfattningar där det ju, som vi nämnt tidigare, finns en hel del forskning. En väg att gå är att 

genomföra enkätundersökningar eller fokusgruppsintervjuer med konsumenter som informanter 

för att undersöka om de uppmärksammat de varumärken vi fann i innehållsanalysen samt hur de 

ställer sig till detta fenomen. En undersökning som både fokuserar på produktionsperspektivet 

och konsumentperspektivet kan bidra till en ökad förståelse för hur produktplacering fungerar 

samt dess effekter på konsumenter. Detta i kombination med en större studie som undersöker 

förutsättningar och uppfattningar hos flera produktionsbolag och TV-serier skulle ge en bred 

komparativ studie som skulle kunna svara på hur det ser ut generellt i Sverige när det gäller 

produktplacering och varumärkesexponering.  

 

Det kan även vara intressant att genomföra en bredare kvantitativ studie där man undersöker 

frekvensen av produktplacering i svenska tv-serier. Då den här studien bara har fokuserat på 

Solsidan kan vi bara säga något om i vilken utsträckning fenomenet förekommer i just den serien, 

och inte om hur det ser ut överlag i svenska tv-serier. Solsidan har ju uppmärksammats mycket på 

grund av sin flitiga varumärkesexponering och man kan därför gissa att det förekommer oftare 
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där än i andra serier, men en undersökning som klargör hur det faktiskt ser ut kan vara bra. En 

vidare analys av Solsidans kommande säsonger skulle också vara intressant för att se hur 

fenomenet produktplacering utvecklar sig över en längre tid för en och samma serie.  

 

Viktigt att nämna är att denna undersökning inte tar upp i vilken kontext varumärken exponeras. 

Även detta synsätt är intressant att undersöka vidare, vilka varumärken framställs positivt 

respektive negativt. Detta skulle kunna studeras genom en kvalitativ innehållsanalys samt 

samtalsintervjuer. 
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Bilagor   

Bilaga 1  

Intervju manusförfattare 

 

 

Ditt yrke som manusförfattare. 

 

Samarbete med annonsörer i Solsidan 

Kontakt med annonsörer 

 

Hur ser samarbetet ut 

 

Solsidans handling och varumärken 

 

Manusarbetet inför inspelning av Solsidan 

 

Manusets kvalité och varumärken 

 

Annonsörernas önskemål och synpunkter 

 

Fördelar med annonsörer 

 

Nackdelar med annonsörer 

Påverkan på ditt arbete 

 

Kontakten med annonsförmedlare 
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Bilaga 2  

Intervju producent 

 

Ditt yrke som producent 

 

Dina uppgifter i arbetet med Solsidan 

 

Samarbetet med annonsörer och din roll 

 

Annonsförmedlare 

 

Annonsförmedlarens arbetsprocess och synpunkter 

 

Konflikter i produktionsprocessen – de tre huvudaktörerna 

 

Utbyte mot annonsering 

 

Fördelar med annonsörer 

 

Nackdelar med annonsörer 
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Bilaga 3  

Kodschema 

Utifrån de frågor vi vill ha svar på i vår innehållsanalys har vi utformat ett formulär och 

kodschema som ser ut på följande sätt. 

 

1. Vilket avsnitt är det? Svar: Siffra mellan 1 och 20 

 

2. Typ av produktplacering? Svar: Visuell (1), Verbal (2), Visuell och verbal (3) 

 

3. Vilket företag är det som nämns eller syns? Svar: Företagsnamn 

 

4. Vad är det för typ av företag eller produkt som exponeras? Svar: Teknik (1) Inredning (2) 

Kläder (3) Livsmedel (4) Restaurang/café/uteställe (5) Sport och fritid (6) Fordon 7) 

Hygienartiklar (8) Accessoarer (9) Medier (10) Kommunikation (11) Bygg och verktyg (12) 

 Övrigt (13) 

 

5. Under hur lång tid syns produkten i bild? Svar: Antal sekunder 

 

6. Hur många gånger nämns produkten? Svar: Antal gånger 
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Bilaga 4 

Kodinstruktioner: 

 

Fråga 1 

Vi analyserar 2 säsonger av Solsidan och varje säsong innehåller 10 avsnitt, sammanlagt blir det 

alltså 20 avsnitt som kodas med ett heltal mellan 1 och 20. Första avsnittet i säsong 1 kodas som 

1, avsnitt 2 som 2 osv. Första avsnittet i säsong 2 kodas som 11, avsnitt 2 som 12 osv. 

 

Fråga 2 

Med typ av produktplacering menar vi om produkten eller varumärket syns i bild eller benämns i 

manus. Visuell produktplacering innebär här att företagets logotyp syns i bild. Att en produkt 

från ett visst företag syns utan att även logotypen syns räknas alltså inte här som 

produktplacering, även om man skulle veta att en viss bokhylla kommer från exempelvis IKEA. 

 

Fråga 3 

Vilket företag eller produkt är det som syns eller nämns? Här anger man helt enkelt företagets 

eller produktens namn som svar. 

 

Fråga 4 

Med typ av företag menar vi inom vilken bransch företaget verkar. När vi skriver teknik menar vi 

både företag som tillverkar och säljer teknik, till exempel produkter som mobiltelefoner, TV-

apparater och kylskåp. Hit räknas alltså både företag som Pioneer som tillverkar produkter, men 

även företag som till exempel Siba som säljer dem. Det här gäller för alla kategorier. Företag som 

säljer produkter eller tjänster sorteras in under samma kategori som produkterna eller tjänsterna 

de säljer. 

Skor, kläder och klädmärken räknas in i kategorin kläder, även om de skulle vara specifikt 

avsedda att användas vid sportande och motionering. Med sport och fritid menas till exempel 

tennisracketar, hockeyhjälmar och fotbollsskor. I kategorin accessoarer sorterar vi in produkter 

som till exempel smycken och glasögon. Med medier menar vi tidningar, TV-kanaler, TV-

program, radio osv. och kommunikation innebär telefon-, TV- och internetleverantörer. Under 

kategorin Övrigt hamnar mindre vanliga produkter eller tjänster, till exempel flyttfirmor och 

djuraffärer som vi vet förekommer men inte behöver en specifik kategori. 

 

Fråga 5 

Under hur lång tid syns en produkt i bild? För att vi ska räkna med produkten krävs att även 

logotypen har synts. Tidtagningen pågår under den tid som logotypen syns tydligt i bild. Endast 

visuell produktplacering mäts. Vi tar alltså inte tid på hur länge någon pratar om en viss produkt, 

företag eller tjänst. 
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Bilaga 5 

Det finns fyra huvudkaraktärer i Solsidan, dessa är Alex, Anna, Fredde och Mickan. Därtill 

tillkommer Ove och Anette samt andra mindre karaktärer. TV4 beskriver karaktärerna så här: 

Alex Löfström (Felix Herngren) 

39 år, tandläkare med egen praktik. Hans flickvän Anna väntar barn. Nyinflyttad i den villa i 

Solsidan där han växt upp. Alex är konflikträdd, nojig och bryr sig väldigt mycket om vad andra 

tycker om honom 

Anna Svensson (Mia Skäringer) 

Flickvän till Alex. Jobbar som skådespelare. Anna kommer inte från Saltsjöbaden och känner sig 

bitvis främmande i sammanhanget, men strävar efter att passa in. Verbal och rättfram, ibland i 

överkant. 

Fredrik "Fredde" Schiller (Johan Rheborg) 

39 år, jobbar som fondmäklare. Bor i ett av Solsidans flottaste hus med sin hustru Mickan och två 

barn. Fredde handlar först och tänker sedan. Deltar entusiastiskt i statusjakten och har pengar för 

att backa upp det. 

Mikaela "Mickan" Schiller (Josephine Bornebusch) 

Gift med Fredde. Mammaledig med ettåriga dottern Ebba, men driver också ett (tämligen 

vilande) företag som designar och säljer barnkläder. Mickan drömmer om att vara ”the first lady 

of Saltis”. 

Ove Sundberg (Henrik Dorsin) 

Jämngammal barndomskompis till Alex som anses vara snålast och tråkigast i hela Solsidan, och 

vill alltid låna saker som han aldrig lämnar tillbaka. Nu när Alex flyttat hem igen vill Ove 

återuppta kontakten – Alex är helt ointresserad av detta 

Anette Sundberg (Malin Cederbladh) 

Oves snåla och tråkiga fru. 

 

 




