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Executive summary 

Product placement in Danish TV – The viewers’ perceptions and attitudes 

In today’s society companies and advertisers are constantly attempting to find new ways to 

promote their products. 

As a result of the consistent advertisement flow all consumers are exposed to every single day, it 

has become much more difficult for advertisers to reach the consumers through traditional 

advertisements such as TV-commercials. 

One way to promote various products is through product placement, which regards numerous 

products that become a natural part of for example, a TV-series. By using this particular promotion 

strategy, advertiser lower the risk of the recipients changing channel during commercials, since 

the advertisement is incorporated in the TV-program, hence no one wishes to miss out any on part 

of the plot.  

In Denmark however, there are a set of rules regarding the use of product placement. First and 

foremost is has become mandatory to incorporate a specific sign in the corner of the TV screen to 

indicate and warn the viewers that the particular TV-program contains product placement. The 

sign mentioned above is a capital P which has to be shown at the TV screen at the beginning of the 

program, before commercials and again at the very end of the program. 

This thesis has examined the Danish TV-viewers’ knowledge and attitudes towards the 

phenomenon product placement and furthermore the viewers’ perception of the sign in the shape 

of a capital P and also the products that are incorporated in various Danish TV-series and 

programs. 

The purpose of this thesis has been to determine whether product placement is a successful 

marketing strategy, that is, whether or not the TV-viewers are stimulated by the advertisements 

they are exposed to. 

In order for the survey to be completed successfully, it has been essential to incorporate two 

different theories used both as background knowledge but more essentially as the foundation for 
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the questions the many TV-viewers has been answering in the two surveys. These theories consist 

of Harold D. Lasswell’s theory regarding communication and Ole E. Andersen’s theory regarding 

consumer perception. 

In order to obtain both a wide and deep result of the Danish TV-viewers’ perception of product 

placement, two different methods have been used. The survey, which was completed first, was a 

focus group interview and shortly after, an online survey, in shape of a questionnaire, was 

published. These surveys contributed to the overall result of the research question of this thesis 

and additionally the concluding chapter. 

The main question for this thesis was as following: “How do Danish TV-viewers perceive and 

evaluate prominent brand placements in Danish TV-programs, especially programs that contain 

product placement?”  

The overall outcome of the two surveys resulted in a somewhat clear indication of the Danish TV-

viewers’ perception. The majority of the respondents have not noticed the capital P on their TV 

screens; however a fairly large amount of people claimed to have seen various products in Danish 

TV-programs. Additionally, most respondents expressed positive attitudes towards product 

placements, since this specific promotion activity is perceived as hidden advertisements, which are 

not experienced the same way as traditional advertisements.  

The conclusion of the thesis, based on the abovementioned results, is rather clear. A large amount 

of the Danish TV-viewers, who participated in the surveys, do perceive prominent brand 

placements in TV-programs, even though these are hidden in the particular program as natural 

parts of the plot. Furthermore, the mainly positive attitudes towards the phenomenon indicate, 

that Danish TV-viewers from the surveys do not feel directly exposed by advertisements and 

therefore prefer indirect exposures such as product placement. This is rather good news for 

advertisers, since people seem much more open-minded toward this specific promotion strategy. 

In short, this means that chances of people noticing various brands and products, which are 

incorporated into a plot, are more likely than using traditional TV-commercials where most people 

change channel. 
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1: Indledning 

Reklamer har i mange år været alfa og omega for virksomheders afsætning af produkter. 

Kreativitet er en nødvendighed for at kunne differentiere sig fra andre udbydere, og netop derfor 

er reklamen et vigtigt element for virksomheders overlevelse.  

I nutidens samfund er det blevet sværere for virksomheder at reklamere for sine brands og 

produkter. Dette skyldes den massive udvikling, der er sket indenfor f.eks. elektroniske og digitale 

medier. Før i tiden var det mest normalt at gøre reklame via billboards, annoncer og tv-reklamer, 

men i dag er der stort set ingen grænser for, hvor og hvordan virksomheder kan promovere sig. 

Kort sagt findes der direkte eller indirekte reklamer overalt, hvor vi som forbrugere befinder os. 

En af de måder, hvorpå en virksomhed kan gøre reklame for sine produkter, er produktplacering 

(herefter PPL) i tv og film. PPL er blevet en integreret del af marketing mix’et og kan betegnes som 

værende et handlingsparameter, der hører under en virksomheds promotion aktiviteter 

(Andersen, 2011A: 21). Denne form for reklame ses hyppigere end førhen, og mange 

virksomheder øjner enhver chance for at få fremvist deres brands eller produkter på 

fjernsynsskærmen, vel at mærke uden at det foregår i en reklameblok.  

Selve reklameformen PPL kan defineres således: ”Ved produkt placering forstås visning eller 

omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et programs handling mod 

betaling af eller anden modydelse”(Pedersen & Røjtburg, 2010). Konceptet PPL bliver analyseret i 

dybden i kapitel 2. 

1.1: Skjult reklame: 
Mange danskere vil i første omgang betegne reklameformen PPL som værende skjult reklame, og 

derfor er der mange mennesker, som er meget imod fænomenet. Men det er min overbevisning, 

at et stort antal danskere ikke kan skelne mellem PPL og produktsponsering, og i denne 

kandidatafhandling har mit fokus ligget på PPL, som er kendetegnet ved at blive betalt af 

annoncørerne.  
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I Danmark blev der i 2010 indgået et nyt medieforlig om produktplacering, hvilket betyder, at der 

fra første januar 2011 skal fremvises et lille ”P” på skærmen som advarsel, når filmen eller tv-

serien indeholder PPL (Kulturstyrelsen, 2012). På denne måde slipper virksomheder og 

organisationer i teorien for den negative omtale omkring skjult reklame, eftersom det nu bliver 

tydeliggjort, at programmet indeholder PPL. Spørgsmålet er dog, om danske tv-seere lægger 

mærke til ”P’et”, når det fremvises? 

1.2: Motivation: 
Gennem mine mange år som marketing- og kommunikationsstuderende har jeg bemærket, at 

reklamers udformning, indhold og ikke mindst placeringer har ændret sig bemærkelsesværdigt, og 

på baggrund af dette, finder jeg reklameformen PPL yderst interessant set i forhold til nutidens 

danske tv-programmer og ikke mindst tv-seerne.  

Det er min personlige holdning, at PPL er en yderst interessevækkende reklameform, og jeg fandt 

det relevant for mig som Cand. Ling. Merc. studerende at fordybe mig i fænomenet, eftersom jeg 

har studeret markedsføring og kommunikation siden år 2004. Yderligere har min hensigt været, at 

finde frem til, hvorledes det forholdsvis nyindgåede medieforlig påvirker seeres perception af 

henholdsvis det lovpligtige ”P” samt de programmer, som indeholder PPL. Det handler i sidste 

ende om, hvorvidt tv-seeres perception af brands og produkter fra diverse tv-programmer bliver 

lagret i hukommelsen eller ej.  

Endvidere har jeg i min emneovervejelse foretaget en lille forundersøgelse omkring fremvisningen 

af ”P’et” på tv-skærmen ved at spørge adskillige personer fra min omgangskreds, hvorvidt de har 

lagt mærke til ikonet i hjørnet af skærmen, når de har set nogle af de programmer, hvor det 

forekommer. Resultatet blev gennemgående negativt, eftersom ingen havde set ikonet, førend de 

blev fortalt, hvor og hvornår de skulle lægge mærke til det.  

Denne forundersøgelse gav mig yderligere motivation til at arbejde med PPL samt til at 

gennemføre empiriske undersøgelser, hvis resultat gerne skulle bidrage til at give et nuanceret 

billede af danske tv-seeres perception og mulig hukommelseslagring af produkter og brands, som 

indgår i tv-programmer via PPL.  
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Endvidere skal det tilføjes, at jeg i mange år selv har lagt mærke til mange ”skjulte” produkter og 

brands i henholdsvis film og tv-programmer. Derudover er der gennem årenes løb blevet skrevet 

en del afhandlinger omkring PPL. Jeg mener dog, at disse ikke er tilfredsstillende, eftersom 

aspektet omkring tv-seeres perception af ikonet ”P” ikke er blevet inddraget og belyst førhen, men 

det er derimod PPL i andre afskygninger blevet, såsom PPL i tv-reklamer.  

Afslutningsvis er det væsentligt at påpege, at efter påbegyndelse af denne afhandling primo 2012, 

hvor PPL stadigvæk var tilladt, er der opstået sandsynlighed for, at PPL bliver afskaffet igen 

(MediaWatch, 2012). Dette er dog ikke blevet inddraget i de resterende kapitler, eftersom begge 

empiriske undersøgelser er blevet gennemført, mens medieforliget fortsat har været gældende. 

1.3: Problemformulering: 
I dagens Danmark findes der utallige former for reklamer, der kan kendetegnes som værende 

enten direkte eller indirekte. Dette vil sige, at der skelnes mellem eksempelvis reklameblokke i tv, 

som er direkte, og PPL eller produktsponsering, som er indirekte reklameformer.  

Overalt bliver man som forbruger eksponeret for forskellige indtryk, som afsenderne håber, vil 

blive afkodet af forbrugerne efter hensigten. Den konstante eksponering af reklamer har 

resulteret i, at mange virksomheder har valgt at tage alternative reklamemetoder i brug. Disse 

benyttes frem for de mest traditionelle reklameformer, som forbrugerne er bevidste om, derfor 

har paraderne oppe og er mindre modtagelige overfor eventuelle stimuli.  

PPL er blandt de reklameformer, som kan betegnes som værende ”skjult” reklame, hvorfor det må 

antages, at relativt få tv-seere har paraderne oppe og er mere tolerante overfor udefra kommende 

stimuli og derved er lettere at påvirke.  

Danske tv-seere kan siges at have en generel og entydig holdning hvad angår tv-reklamer. 

Undersøgelser (Andersen, 2006), foretaget af Ole E. Andersen i samarbejde med forhenværende 

CBS studerende, har vist, at den danske befolkning generelt set ikke er begejstret for tv-reklamer 

og generelt føler sig overeksponeret med reklamer. Yderligere har disse undersøgelser vist, at 

relativt få mennesker rent faktisk ved, hvornår der er tale om PPL i de programmer, de sidder og 

ser på tv (Andersen, 2006).  



KANDIDATAFHANDLING 2012 
14. december 

2012 
 

Minette Nielsen, Cand. Ling. Merc. 12 

 

På baggrund af ovennævnte, har jeg fundet det interessant at finde frem til, hvordan PPL i danske 

tv-programmer bliver opfattet efter det føromtalte medieforlig er trådt i kraft, om tv-seerne 

lægger mærke til det lille ”P” på skærmen og de produkter, der bliver reklameret for.  

Den problemformulering, jeg har opstillet, har fungeret som styreredskab for mine faglige og 

metodiske valg gennem hele kandidatafhandlingsprocessen (Andersen, 2010: 55-56). Derfor har 

det været væsentligt, at den blev indsnævret til lige præcis dét, som jeg har ønsket at finde svar 

på. 

Min problemformulering lyder på baggrund af ovennævnte således: 

Hvordan opfatter og vurderer danske tv-seere fremtrædende mærkeplaceringer i danske tv-

programmer, herunder specielt programmer som indeholder produkt placering?  

Til min problemformulering har jeg desuden opstillet en række underspørgsmål, der har været 

relevante at undersøge, eftersom det har bidraget til min undersøgelses overordnede formål, 

nemlig at finde frem til danske tv-seeres reelle perception af, samt kendskab og holdning til PPL. 

 Hvilket kendskab har danske tv-seere til PPL? 

 Hvordan reagerer tv-seere, når det lille ”P” fremtræder i hjørnet på deres skærm? Er det 

synligt for dem? 

 Hvad er tv-seeres holdning til PPL? 

 Er der en aldersmæssig forskel på tv-seeres perception af produkter og brands i danske tv-

programmer som indeholder PPL? 

 Hvilke konsekvenser har danske tv-seeres holdning og kendskab til PPL på markedsførernes 

reklamestrategi? 

De opstillede underspørgsmål har bidraget til, at der kommer en gennemgående rød tråd i 

afhandlingen samt danne grundlaget for, hvilke metoder der er mest hensigtsmæssige at benytte i 

empiriindsamlingen. 

Ud fra mit personlige synspunkt mener jeg, at den opstillede problemformulering og de 

dertilhørende underspørgsmål har fungeret optimalt som styrepind gennem processen. Ydermere 
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vurderes det, at samtlige spørgsmål er tilpas afgrænset således, at det endelige resultat er blevet 

så konkret og præcist som tiltænkt.  

1.3.1: Hypotese: 

Set ud fra den opstillede problemformulering og de dertilhørende underspørgsmål, har jeg gjort 

mig nogle tanker om, hvordan jeg formoder at danske tv-seere opfatter og vurderer PPL i danske 

tv-programmer. Nedenfor er mine hypoteser opstiller i punktform. 

 Jeg har en hypotese om at danske tv-seere, på et overordnet niveau, har et basalt 

kendskab til fænomenet PPL  

 Endvidere formoder jeg, at tv-seerne ikke kan udpege specifikke produkter og brands, hvis 

de ikke på forhånd er blevet gjort bekendt med, hvilke ting de skal kigge efter og lægge 

mærke til i danske tv-programmer.  

 Ydermere har jeg en hypotese som lyder på, at størstedelen af danske tv-seere ikke har 

nogle specifikke og stærke holdninger til fænomenet PPL. 

1.4: Teori: 
I denne afhandling har jeg fundet det essentielt at inddrage en relevant kommunikationsteori som 

fungerende baggrundsviden for den strategiske planlægning af måden at udsende et budskab. I 

dette tilfælde har jeg valgt at benytte Harold D. Lasswell’s klassiske kommunikationsmodel fra 

1948 (Hansen, 2007: 63-64). Denne er blevet benyttet i sammenhæng med Ole E. Andersen 

perceptionsteori (se nedenfor) og er derved den grundlæggende model for, hvordan 

markedsførerne kommunikerer ud til modtagerne gennem PPL i danske tv-programmer.  

Udover den faglige litteratur i form af Lasswell’s kommunikationsteori, har det været 

fundamentalt for afhandlingens resultat, at der også blev inddraget en relevant teori omkring 

forbrugerperception. På baggrund af dette samt afhandlingens overordnede formål har jeg fundet 

det mest relevant at benytte Ole E. Andersen som hovedteoretiker med bogen ”Forstå 

forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører” (Andersen, 2011A). Det har primært været kapitel 2, 

som omhandler forbrugernes perception, der er blevet inkluderet, men enkelte afsnit fra resten af 

bogen er blevet brugt supplerende samt som inspiration.  
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Ydermere er enkelte aspekter fra bøgerne ”Opsummering af Philip Kotler – Marketing 

Management” (Schnoor & Ventus, 2005) og ”I andres brød – Håndbog om informationsjournalistik, 

virksomhedskommunikation og public relations” (Hansen, 2007) også blevet inddraget i kapitlerne 

som omhandler henholdsvis kommunikationsteori og perceptionsteori. Disse er blevet brugt 

supplerende til Lasswell’s kommunikationsteori samt til Ole E. Andersen’s perceptionsteori, 

eftersom det var essentielt at disse blev gennemgået så konkret og præcist som muligt til senere 

brug i de to empiriske undersøgelser. 

Det teoretiske grundlag har været et yderst betydningsfuldt aspekt for afhandlingens resultat. For 

at kunne besvare den opstillede problemformulering, har jeg fundet det mest hensigtsmæssigt 

hovedsageligt at benytte danske publikationer omkring emnet PPL. Der findes på nuværende 

tidspunkt ikke synderligt mange danske faglitterære værker omkring PPL, og derfor har det 

primært været artikler og research papers, der har dannet grundlaget for afhandlingens kapitel 2, 

som omhandler fænomenet produktplacering. Dog er enkelte udenlandske artikler og 

publikationer også blevet inddraget i belysningen af fænomenet PPL. 

De primære danske publikationer har været henholdsvis Ole E. Andersens research paper fra 

september 2006, ”Product Placement – og andre former for non-spot advertising” (Andersen, 

2006) samt artikler fra Kulturstyrelsen, som omhandler PPL (Kulturstyrelsen, 2012).  

Ydermere har enkelte kapitler fra bogen ”Branding and Advertising” også været benyttet til at 

belyse fænomenet PPL og dets måde at fungere på (Hansen mfl., 2003). Det har hovedsageligt 

været afsnittene skrevet af Roy Langer, Peter C. Neijens og Edith G. Smit, som er blevet inddraget i 

kapitel 2. Disse publikationer har bidraget til at sikre en reel forståelse af PPL som fænomen samt 

dets anvendelse i tv-serier og tv-programmer. 

Foruden ovennævnte forfattere og teoretikere har det desuden været en nødvendighed at 

inddrage yderligere sekundære data og kilder i form af lovgivningsmæssige input, taget fra den 

officielle reklamebekendtgørelse, adskillige artikler, som berører produkt placering, samt 

information omkring PPL fra Media Partners hjemmeside. Samtlige kilder har været relevante i 

forhold til den nødvendige baggrundsviden omkring fænomenet PPL og også i forhold til 

besvarelsen af problemformuleringen. 
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Endvidere har det haft stor relevans at inddrage elementer fra det medieforlig, som er indgået i 

2010, eftersom det er disse elementer, der danner grundlag for, at danske tv-seere skal advares på 

forhånd, når et tv-program indeholder PPL. Det er essentielt for afhandlingens reelle gyldighed, at 

den såkaldte baggrundsviden omkring PPL i danske tv-programmer er blevet konkretiseret for at 

undgå fejlagtige udtalelser. Dernæst har videnskabelige artikler såsom ”Produkt placering eller 

skjult reklame er blevet tilladt – men har været her længe!”, skrevet af Ole E. Andersen fra 

magasinet ”Tid & Tendenser” (Andersen, 2011B), også været benyttet som supplerende materiale 

til selve beskrivelsen af fænomenet PPL.  

Afslutningsvis er adskillige andre kilder også blevet inddraget som supplerende referencer i kapitel 

2 og 3, som omhandler PPL og de teoretiske grundlag. Disse kilder har imidlertid ikke været anset 

som værende de primære kilder for afhandlingen.  

1.4.1: Videnskabsteori: 

Videnskab er et begreb, som betegner utallige måder at finde frem til såkaldte sandheder på, og 

ifølge Erik S. Rasmussen mfl. findes der tre overordnede områder indenfor videnskaben, og de er: 

naturvidenskaber, humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaber (Rasmussen mfl., 2006: 38). 

Det felt, som jeg har beskæftiget mig med, er en del af samfundsvidenskaberne, hvorfor mine 

undersøgelsesmetoder har været nøje udvalgt med det formål at kunne bidrage til at finde frem til 

en objektiv sandhed indenfor et givent paradigme, hvilket i dette tilfælde har været tv-seeres 

perception og lagring af produkter, som indgår i tv-programmer som PPL; det vil sige af eventuelle 

mærkevarer og brands i danske tv-programmer. 

Endvidere forefindes der to fremgangsmåder at undersøge et paradigme på indenfor videnskaben, 

og de er henholdsvis induktion og deduktion.  

Denne afhandling er prægende deduktiv, som ifølge Torsten Thurén (2008) beskrives således: 

”Deduktion indebærer, at man drager en logisk slutning, der betragtes som gyldig, hvis den er 

logisk sammenhængende” (s.31). Ydermere kan den deduktive undersøgelsesproces beskrives som 

værende en cirkel, hvis afsæt først og fremmest er i de teoretiske valg. Endvidere har jeg opstillet 

enkelte hypoteser, som er blevet testet gennem empiriske undersøgelser. Derefter har det været 

muligt at analysere på de data, som er blevet indsamlet og netop disse har givet grundlaget for en 
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gyldig konklusion (Rasmussen mfl., 2006: 50). Det er netop denne tilgang, jeg har benyttet i denne 

afhandling, da jeg mener, at denne tilgang ville bidrage til det bedste og mest valide resultat.  

Derudover kan denne afhandling på baggrund af den opstillede problemformulering samt den 

videnskabsteoretiske tilgang betegnes som værende en eksplorativ undersøgelse. Dette vil sige, at 

det undersøgelsesfelt, der er blevet forsket i, tv-seeres perception af ikonet ”P” samt eventuelle 

produkter og brands i danske tv-programmer, anses som værende et fænomen, der er forholdsvis 

ukendt. Den lovgivningsmæssige pligt til at advare danske tv-seere omkring tv-programmer, som 

indeholder PPL via ikonet ”P”, er som tidligere nævnt først trådt i kraft i januar 2011, hvorfor der 

på nuværende tidspunkt ikke har været foretaget nogen form for undersøgelse af dette aspekt. 

Dette er grundlaget for, at min kandidatafhandling anses som værende gennemgående 

eksplorativ. 

1.5: Metode: 
Problemformuleringen, som er opstillet i ovenstående afsnit, har som tidligere nævnt fungeret 

som styreredskab gennem hele undersøgelsesprocessen. På baggrund af problemformuleringen, 

har jeg fundet det nødvendigt, at mit undersøgelsesdesign bestod af metodetriangulering, det vil 

sige, at jeg har benyttet flere supplerende metoder til at undersøge det ovenstående problem.  

Ifølge Ib Andersen (2010) beskrives metodetriangulering således: ”Metodetriangulering betyder, at 

man som undersøger anvender mere end én metode eller mere end én type data i studiet af et 

socialt fænomen” (s.164-165). Dette er en metode, som oftest anvendes ved større undersøgelser, 

og jeg er af den overbevisning, at netop min kandidatafhandling ville blive mest troværdig og valid 

ved netop at gøre brug af supplerende metoder i min dataindsamlingsproces. På det grundlag har 

jeg gjort brug af både en kvalitativ og en kvantitativ dataindsamlingsmetode. 

1.5.1: Kvalitativ undersøgelse: 

Den kvalitative dataindsamling har bestået af en empirisk undersøgelse i form af et 

fokusgruppeinterview, som var den første empiriske undersøgelse, jeg foretog. Dette blev valgt ud 

fra en formodning om, at interaktionen blandt deltagerne kunne give mig nogle helt konkrete 

input til, hvorledes den kvantitative undersøgelse, i form af et spørgeskema, skulle opstilles; det vil 

sige hvilke spørgsmål, jeg helt konkret ville spørge respondenterne om. 
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Fokusgruppeinterviewet foregik således, at jeg fremviste hjemmeoptagede sekvenser af udvalgte 

tv-programmer, hvor PPL indgår, og derved indeholdt det lille ”P” i hjørnet af skærmen. Det skal 

dog tilføjes, at fokusgruppedeltagerne ikke på forhånd var blevet gjort bekendt med 

undersøgelsens reelle formål. Tværtimod lød invitationen på en overordnet undersøgelse af tv-

sening. På denne måde undgik jeg at påvirke deltagerne i en given retning på forhånd, og 

resultatet blev derfor mere valid. Efterfølgende stillede jeg en række spørgsmål til deltagerne med 

henblik på at finde frem til hvilke aspekter af tv-sekvenserne, de kunne erindre at have set. 

Det skal nu tilføjes, at jeg valgte kun at foretage et enkelt fokusgruppeinterview, da denne 

undersøgelsesmetode er yderst tids- og ressourcekrævende. Dette interview kom til at have en 

varighed af ca. 2 timer med alt inklusiv, det vil sige inklusive introduktion, visning af tv-

programmer og de dertilhørende spørgsmål, som deltagerne diskuterede. 

Den kvalitative undersøgelse bliver gennemgået i dybden i kapitel 4.1, hvor information omkring 

fokusgruppedeltagerne også forefindes.   

1.5.1.1: Valg af tv-programmer: 

Siden min idé til kandidatafhandlingsemne opstod, har jeg haft særlig fokus på tv-programmer, 

hvor det lille ”P” bliver fremvist i hjørnet af skærmen. Tre ud af de fire programmer, jeg har lagt 

mærke til, er blevet vist på TV3 og den fjerde er vist på kanal5. De fire tv-programmer er alle 

danske og har titlerne Masterchef, Paradise Hotel, Familien fra Bryggen og Big Brother.  

Det skal bemærkes, at ikke alle tv-kanaler og tv-programmer hører under den danske lovgivning 

omkring PPL. Lovgivningen undtager nemlig samtlige DR-kanaler og de regionale TV2-kanaler 

(Kulturstyrelsen, 2012). Som tv-seer kan man imidlertid ofte finde diverse produkter og brands i 

udsendelser fra netop disse tv-kanaler, men så er der tale om produktsponsorering og ikke PPL. 

Produktsponsering bliver yderligere belyst i kapitel 2. 

Til den kvalitative fokusgruppeundersøgelse valgte jeg kun at inddrage to af de fire forskellige tv-

programmer - fra samme tv-kanal - da jeg mente, at fire forskellige fremvisninger ville forringe 

fokusgruppedeltagernes koncentrationsevner og derved resultere i ubrugelig data til 

efterbehandling.  

Yderligere information omkring valget af tv-programmer findes i kapitel 4.1. 
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1.5.2: Kvantitativ undersøgelse: 

Foruden indsamling af data i form af et fokusgruppeinterview, fandt jeg det nødvendigt at 

indsamle empiriske data i form af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse for at kunne finde frem 

til danske tv-seeres reelle holdning og kendskab til reklamefænomenet PPL. Denne metode har 

resulteret i relevante talmæssige data, som er brugt til besvarelsen af problemformuleringen. 

Endvidere har disse data bidraget til, at min kandidatafhandling er blevet baseret på primære 

data, så aktuelle og nuancerede som muligt, frem for sekundære data, indsamlet førhen af andre 

forskere. Baseret på de data, som blev indsamlet via denne metode, er udvalgte spørgsmål og 

besvarelser blevet krydstabuleret for at skabe en sammenhæng mellem forskellige faktorer. Disse 

krydstabuleringer forekommer i kapitel 5, der omhandler de reelle resultater. 

En af fordelene ved at benytte en kvantitativ undersøgelsesmetode har været, at jeg som 

undersøger fik mulighed for at teste holdninger og meninger blandt en større gruppe af 

respondenter. Dette betød, at jeg som undersøger fik mulighed for at finde frem til nogle 

generelle holdninger gennem forudbestemte spørgsmål og svarmuligheder (Hansen, 2007: 323). 

Jeg vil dog pointere, at enkelte spørgsmål blev konstrueret således, at respondenterne fik 

mulighed for at uddybe og kommentere på de spørgsmål, de blev stillet. Dette vil sige, at der 

under selve spørgsmålene var et par linjer, hvor respondenterne blev opfordret til at skrive deres 

besvarelser. Det var respondenternes eget valg, hvorvidt de ønskede og var i stand til at besvare 

disse spørgsmål.  

I denne undersøgelsesproces blev spørgeskemaet udsendt på elektronisk vis til mine venner på 

Facebook, med dansk bopæl, samt mine mailkontakter. Disse kontakter udgjorde 332 personer, 

hvoraf 142 besvarede spørgeskemaet.  

Ved at benytte kontakter fra mine sociale netværker, blev spørgeskemaet udsendt til en 

acceptabel vifte af folk. Jeg var dog klar over, at dette ikke ville resultere i en repræsentativ 

undersøgelse af danske tv-seere, men mente selv, at det ville give en lille indikation af mine 

stikprøvepersoners holdninger og kendskab.  

Endvidere udførte jeg en pilottest på fem personer - i forskellige aldersgrupper - forinden 

udsendelsen for at undgå eventuelle forståelsesproblematikker med spørgsmålene.  
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1.5.3: Alternativ metode: 

Hvad angår mit valg af metode, kunne en anden mulighed have været at foretage nogle 

individuelle dybdegående interviews. Jeg mente blot ikke, at denne metode ville være 

hensigtsmæssig at benytte i denne sammenhæng. Det er min holdning, at enkeltmandsinterviews 

ikke ville give det samme billede af tv-seeres perception af PPL, som det fokusgruppen ville give. 

Dette antog jeg af den grund, at deltagerne i fokusgruppen ville interagere med hinanden og 

debattere de ting, hver enkelt person havde lagt mærke til, hvorimod individuelle interviews - med 

stor sandsynlighed - ville resultere i uanvendelige besvarelser og ikke give mulighed for at 

observere respondentens aflæsning og perception af PPL. 

1.6: Afgrænsning: 
Ifølge Lotte Reinecker og Peter Stray Jørgensen (2005) er det muligt at afgrænse empiri/stof og 

teorier og metoder (s.141).  

Det kan siges, at der er mange veje til den såkaldte sandhed. Som følge deraf har det været 

nødvendigt, at træffe nogle tilvalg - men også fravalg - i undersøgelsesprocessen. Et af de første 

fravalg har været, at fænomenet produkt sponsorering ikke skulle konkretiseres i dybden men blot 

indgå minimalt i afhandlingens kapitel 2, hvor PPL bliver defineret, karakteriseret og beskrevet i 

dybden.  

Endvidere fandt jeg det mest relevant for denne kandidatafhandling at tage udgangspunkt i 

danske kilder og publikationer omkring PPL. Dette valg blev truffet, da jeg mener, at det vil bidrage 

med validitet i det endelige resultat. Desforuden mener jeg, at danske kilder vil give et mere 

præcist og aktuelt billede af situationen omkring PPL i danske tv-programmer, som min afhandling 

omhandler. 

Valget omkring, hvilket synspunkt undersøgelsen skulle tage udgangspunkt i, blev truffet ud fra 

den holdning, at tv-seerne er mere uvidende omkring fænomenet PPL end for eksempel de 

virksomheder, hvis produkter og brand er inkorporeret i et givent tv-program. Tv-seerne er de 

forbrugere eller mulige købere, som PPL gerne skulle henvende sig til gennem den indirekte 

reklameform PPL, og netop derfor ville undersøgelsen ikke blive optimal, hvis virksomhedernes 

synspunkt også blev inddraget. Dog blev aspektet omkring, hvilke konsekvenser tv-seernes 



KANDIDATAFHANDLING 2012 
14. december 

2012 
 

Minette Nielsen, Cand. Ling. Merc. 20 

 

holdning og kendskab til PPL har på markedsførernes reklamestrategi inddraget, eftersom det er 

markedsførerne der eventuelt kan bruge undersøgelsernes resultat i fremtiden. 

1.7: Begrebsdefinitioner: 
Dette afsnit består af de mest brugte ord og betegnelser, jeg har benyttet gennem afhandlingen. 

Afsnittet har til formål at undgå mulige forståelses problematikker for læseren. 

Afhandling, kandidatafhandling: 

En fælles betegnelse for den respektive projektopgave. 

Afsender: 

En betegnelse for den eller de virksomheder, som formidler et budskab gennem eksempelvis PPL. 

Eksponering: 

En betegnelse for alle de reklamer (direkte eller indirekte), som forbrugere bliver udsat for. 

 
Forbruger/modtager: 

En fælles betegnelse for alle danske personer, der bliver eksponeret for reklamer - enten direkte 

eller indirekte. 

 
Perception:  
”Perception er en proces, der er resultatet af eksponering, opmærksomhed og tolkning”. 

(Andersen, 2011: 32). 

Tv-seere, seere, danske tv-seere: 

En fælles betegnelse for danske folk, som ser fjernsyn. 

Tv-sekvenser:  
Et uddrag fra et helt tv-program. 

1.8: Disposition:  
I dette afsnit har jeg givet en kort beskrivelse af, hvilket indhold samtlige kapitler består af i de 

resterende afsnit. I figur 1.1. nedenfor er min kandidatafhandlings overordnede disposition 

visualiseret for at gøre opdelingen mere overskuelig. 
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              Figur 1.1: Disposition 

Kapitel 1 er det indledende kapitel, som danner grundlag for resten af afhandlingen, og er det 

kapitel der læses nu.  

Kapitel 2 omhandler fænomenet PPL og præciserer de karakteristika, der forefindes omkring 

denne reklameform. Dette kapitel giver ydermere en definition af produktsponsering, således at 

den meget snævre forskel mellem de to reklameformer, PPL og produktsponsering, bliver 

pointeret og præciseret og derfor ikke skaber tvivl hos nogen. 

Selve kommunikationsteorien og perceptionsteorien foreligger i kapitel 3 og danner grundlaget for 

de resterende kapitlers indhold. I dette kapitel er begge teorier blevet gennemgået i dybden, 

således at de teoretiske grundlag for afhandlingen blev tydeliggjort forinden de to empiriske 

undersøgelser blev foretaget. Det er disse to teorier, som danner grundlaget for de spørgsmål, der 

er blevet stillet i henholdsvis den kvantitative og den kvalitative undersøgelse. 
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I kapitel 4 bliver de to empiriske undersøgelser gennemgået og kommenteret i dybden. Det er i 

dette kapitel, at jeg har uddybet de to undersøgelsers gennemførsel samt kommenteret på de 

valg, jeg har taget i forbindelse med spørgsmålstyper.  

Kapitel 5 består af de konkrete resultater, de to empiriske undersøgelser har givet. Dette vil sige, 

hvilket udfald begge undersøgelsesmetoder har fået og ydermere de aspekter, som har vist sig at 

være mest interessante og bemærkelsesværdige. Der er i dette kapitel blevet inddraget enkelte 

citater og kommentarer fra begge empiriske undersøgelser. 

I det næstsidste kapitel, det vil sige kapitel 6, foreligger den overordnede konklusion af 

henholdsvis problemformulering og hypoteser. Det er i dette kapitel, afhandlingens øvrige kapitler 

er blevet samlet, vurderet og analyseret i dybden og derved de resultater som undersøgelserne 

har givet. 

I det syvende og afsluttende kapitel foreligger en perspektivering, som giver ”stof til eftertanke”; 

det vil sige, at der i dette kapitel er beskrevet hvilke eventuelle aspekter af fænomenet PPL, der 

bør tydeliggøres, præciseres eller udforskes yderligere i fremtiden. 
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2: Produktplacering 

PPL er, som nævnt i det indledende kapitel, en reklameform som ofte anses som værende ”skjult” 

reklame. På baggrund af dette kan det være svært at skelne mellem henholdsvis PPL og 

produktsponsering, eftersom disse to reklameformer på overordnet plan kan virke ensbetydende 

for mange mennesker.  

PPL blev kort defineret i kapitel 1 men vil i dette kapitel blive gennemgået yderligere og mere 

konkret for, at forståelsen af fænomenet bliver tydelig.  

2.1: Definition af PPL: 
Lige som alle andre former for reklame er PPL en måde hvorpå virksomheder kan få fremvist deres 

produkter eller brands. Ved at benytte denne form for reklame er der større sandsynlighed for, at 

tv-seerne via selektiv perception bemærker produkterne i tv-programmerne samt modtager 

budskabet, eftersom PPL som oftest fremtræder midt i et tv-program som en naturlig genstand i 

scenerne frem for sædvanlige tv-reklamer i reklameblokkene.  

Ifølge MediaPartners (2012) forstås PPL således: ”Ved product placement forstås visning eller 

omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et programs handling mod 

betaling eller anden modydelse” (MediaPartners, 2012). Dette vil sige, at virksomheder kan betale 

for, at deres produkter medvirker i eksempelvis en tv-serie som en naturlig del af handlingen eller 

scenerne. Dette bliver uddybet senere i dette kapitel. 

Ifølge professor Roy Langer (2003) er PPL en del af de reklameformer, som kaldes ”nye diskrete 

formater” (Langer, 2003). Disse formater er en anden betegnelse for de såkaldte ”skjulte” 

reklamer, hvor eksponerede forbrugere ikke direkte kan se, at det er reklame, de bliver 

eksponeret for, og ydermere ikke direkte definerer identiteten på afsenderen. Professor Roy 

Langer mener, at der i fremtiden vil opstå endnu flere former for ”skjulte” reklamer, eftersom 

forbrugerne i større og større grad forsøger at undgå, hvad de på forhånd ved er direkte reklamer.  

Ovennævnte er en af de vigtigste grunde til, at PPL er opstået som konkret reklameform, det vil 

sige på grund af den overeksponering, alle forbrugere bliver udsat for hver dag og alle vegne. 
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Denne overeksponering har resulteret i, at tv-seere generelt undgår reklameblokke i tv ved at 

zappe videre i tv-programmerne, men også at forbrugerne generelt er blevet meget mere 

selektive, når det angår den enkelte tv-seers modtagelighed overfor de mange reklamebudskaber 

(Andersen, 2008). 

Ifølge Kulturstyrelsen er der tale om PPL, når følgende gør sig gældende (Kulturstyrelsen, 2012): 

 ”Der skal være tale om et program i enten fjernsyn eller en on-demand audiovisuel 

medietjeneste”. 

 ”Der skal være tale om visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et 

varemærke”. 

 ”Visningen/omtalen skal ske som led i et program”. 

 ”Det skal være sket mod betaling eller anden modydelse”. 

Ovennævnte kriterier fra Kulturstyrelsen definerer helt konkret, hvorledes PPL fungerer i danske 

tv-programmer. Ydermere forekommer den lovpligtige fremvisning af et lille ”P” i hjørnet af tv-

skærmen som følge af det danske medieforlig fra 2010 (Kulturstyrelsen, 2012).  

Et eksempel på hvordan ikonet ”P” ser ud på tv skærmen ses i figur 

2.1. til højre. Dette billede fremvises i henholdsvis højre eller venstre 

hjørne af tv-skærmen, hvis et tv-program indeholder PPL. Forskellen 

på placeringen af ”P’et” skyldes de forskellige tv-stationers egne 

måder at gøre det på. For eksempel er ikonet placeret i venstre 

hjørne af skærmen på TV3 kanalerne, hvorimod det er placeret i 

højre hjørne på SBS kanalerne (kanal 4, 5 & 6). 

 

Det lovpligtige ikon ”P” er blevet indført på det grundlag, at tv-seere skal informeres omkring 

reklamernes tilstedeværelse i form af PPL og står skrevet som følger i ”Bekendtgørelsen om 

reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle 

medietjenester samt indgåelse af partnerskaber” § 32 stk. 3, punkt 4: ”Seerne skal informeres 

tydeligt om, at de pågældende varer, tjenesteydelser eller varemærker er vist eller omtalt i 

programmet. Denne identifikation skal ske på passende vis ved programmets begyndelse og 

    Figur 2.1: PPL ikon 



KANDIDATAFHANDLING 2012 
14. december 

2012 
 

Minette Nielsen, Cand. Ling. Merc. 25 

 

slutning, samt når et program i fjernsyn fortsætter efter en reklameafbrydelse” (Retsinformation, 

2011).  

I henhold til Kulturministeriets publikation ” Fokus på kvalitet og mangfoldighed - Mediepolitisk 

aftale for 2011-2014 (Kulturministeriet, 2010: 8), er lovgivningen omkring brugen af PPL på dansk 

TV endvidere beskrevet således:  

”Der gives - bortset fra DR og de regionale TV 2-virksomheder – adgang til produktplacering i tv-

udsendelser og produktplacering i tv-lignende on-demand tjenester i overensstemmelse med 

reglerne i AVMS-direktivet. For DR og de regionale TV 2-virksomheder opretholdes alene den 

eksisterende generelle adgang til produktsponsorering samt adgang til at udsende spillefilm og 

kort- og dokumentarprogrammer, som indeholder produktplacering, samt indkøbte programmer 

fra udlandet, som indeholder produktplacering”. 

Ovenstående betyder, at der på nuværende tidspunkt forefindes enkelte undtagelsesregler i 

forbindelse med benyttelsen af PPL, hvorfor jeg er af den overbevisning at det primært er tv-

kanaler, såsom TV3 og SBS kanalerne, der sender serier og programmer som indeholder PPL. 

Medielovgivning er stadig gældende, men som nævnt i kapitel 1, er der antageligt stor 

sandsynlighed for, at denne bliver ændret inden for nærmeste fremtid, eftersom den nuværende 

regering ønsker. at lovgivningen skal ændres ved det kommende forlig (MediaWatch, 2012).  

2.1.1: PPL & produktsponsering: 

Som nævnt tidligere i dette kapitel, kan det for de fleste mennesker være svært at påpege 

forskellene mellem PPL og produktplacering.  

Det kan tilføjes, at de førnævnte kriterier, der beskriver, hvorledes brugen af PPL skal foregå, på 

snæver vis kan sammenlignes med fænomenet produktsponsering. Grundlæggende karakteriseres 

sidstnævnte som værende uden betaling eller anden modydelse fra virksomhedens side og 

derved, som navnet hentyder til, at virksomhederne udlåner, forærer eller sponserer deres 

produkter til for eksempel et tv-program (Andersen, 2011B).  
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Et væsentligt aspekt at få pointeret er at, på trods af de forskelligheder der forefindes mellem PPL 

og produktsponsering, bliver afsenderne ved benyttelse af begge reklameformer, krediteret for 

deres service i rulleteksterne sidst i programmet.  

På grundlag af ovenstående minimale forskelligheder, er det yderst forståeligt, at mange 

mennesker ikke formår at udpege, hvornår der er tale om PPL og hvornår der er tale om 

produktsponsering.  

2.2: Anvendelse af PPL: 
PPL er stadig mere hyppigt anvendt af danske virksomheder, men ifølge Ole E. Andersen, findes 

der ingen definitive ”opskrifter” på, hvordan man som afsender sikrer succes ved denne 

reklameform (Andersen, 2008). 

I dette afsnit vil jeg, ved inddragelse af adskillige artikler og publikationer, redegøre for 

anvendelsen af PPL, samt uddybe, hvorfor mange virksomheder vælger at benytte netop denne 

reklameform. 

PPL antages at blive anvendt af adskillige virksomheder på det grundlag, at de gerne vil opnå 

eksponering udenfor de traditionelle markedsføringsformer. Helt konkret kan det ifølge Ole E. 

Andersen (2006) forklares således: ”Altså eksponering af mærker/produkter udenfor de egentlige 

reklameblokke/breaks” (Andersen, 2006: 6). På denne måde er selve reklamen langt mere diskret 

end eksempelvis en tv-reklame, hvorfor seerne ikke har deres reklameparader oppe og blot 

fokuserer på det respektive tv-program (Andersen, 2011B).  

Ifølge Peter C. Neijens og Edith G. Smit (2003) forklares den umiddelbare succes ved benyttelsen af 

PPL således: ”Non-spot advertising is potentially a successful alternative, because the advertising is 

interwoven in an attractive context” (Hansen mfl., 2003: 268). I forlængelse af dette udsagn kan 

endvidere tilføjes: “With regard to attention: the exposure to brand information by non-spot 

advertising is more or less guaranteed because viewers do not have (simple) possibilities to switch 

to another channel as with blocks of advertisements” (Hansen mfl., 2003: 272).  

De to ovenstående citater danner grundlag for, at det antages, at den primære grund til at 

forholdsvis mange virksomheder vælger at tage reklamefænomenet i betragtning, når de skal 
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tilrettelægge deres marketingstrategi er, at reklamen bliver inkorporeret i handlingen. Det kan 

med denne reklameform undgås, at tv-seerne zapper væk fra tv-kanalen, da det ikke er ordinære 

tv-reklamer, der bliver fremvist, men derimod diskrete reklamer, som indgår på naturlig vis i 

handlingen, hvorfor tv-seerne ikke forventer, at det forsøges at ”sælge” dem noget (Andersen, 

2011B). 

Ud fra samtlige ovenstående beskrivelser og lovgivningsmæssige udsagn kan det siges, at der 

findes mange regler for, hvorledes man som afsender af et givent budskab skal forholde sig til 

fænomenet PPL, hvis denne reklameform ønskes inkluderet i en overordnet marketingstrategi.  

Det kan, som sagt, være svært for modtagerne at skelne mellem PPL og produktsponsering, så 

nedenfor er angivet et dansk eksempel på et tv-program, der indeholder PPL og 

produktsponsering, og dette er angivet for at tydeliggøre og visualisere adskillige 

afsenderes/virksomheders anvendelse af PPL. 

2.3: Tv-program som indeholder PPL: 
Som eksempel på et dansk tv-program, som indeholder PPL, kan jeg nævne ”Masterchef”, der 

sendes fra TV3. Jeg har personligt selv lagt mærke til et utal af mærkeplaceringer i dette program, 

men grundet usikkerhed omkring hvilke af disse produkter og mærker, der indgår i programmet 

som PPL, har jeg haft en kort mail-korrespondance med Carsten Ellemo fra TV3 (jf. bilag 1). 

Carsten Ellemo fra TV3 skriver blandt andet til mig, at køkkenfirmaet KVIK, chokoladefabrikanten 

Marabou og krydderiproducenten Santa Maria er blandt de virksomheder, hvis produkter indgår i 

”Masterchef” som PPL. Denne information bevirker, at der, for mig at tolke, forefindes utrolig 

mange produkter, som indgår i netop dette tv-program som produktsponsering og ikke PPL. For 

mig at se er det næsten samtlige køkkenredskaber og maskiner, som står i ”Masterchef”-køkkenet, 

der er såkaldte mærkevarer indenfor køkkenudstyr og indgår i programmet som 

produktsponsering. Det er blandt andet gryde/stegepande producenten ”Tefal” samt den danske 

virksomhed ”Trip Trap”, hvis skærebrædder bruges hyppigt af deltagerne, som har sponseret et 

relativt stort antal produkter til programmet, og dette ses ved, at der ved programmets slutning 

bliver fremvist virksomhedernes navn og logo i rulleteksterne.  
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På billede 2.2. nedenfor ses et eksempel fra ”Masterchef” (Politikken, 2011) hvor skønhedsguruen 

Dennis Knudsen er i færd med at lave mad. På netop dette billede forefindes der adskillige 

eksempler på henholdsvis PPL og 

produktsponsering, og det drejer sig 

blandt andet om alle de krydderier fra 

Santa Maria som står placeret i en ”Trip 

Trap” bakke og desuden også den ”Eva 

Trio” gryde som står på kogepladen.  

Ydermere må det antages, at samtlige 

køkkener der ses både i for- og 

baggrunden af billedet, er af mærket 

KVIK, eftersom Carsten Ellemo fra TV3 har informeret mig om, at denne virksomhed har betalt for 

at ”medvirke” i programmet som PPL. 

Da der forefindes tv-programmer, som både indeholder PPL og produktsponsering, såsom 

ovennævnte ”Masterchef”, kan jeg sagtens forstå, hvorfor mange danske tv-seere har svært ved at 

skelne de to reklameformer fra hinanden. Det er en yderst hårfin linje, der differentierer de to 

fænomener, og derfor bliver de begge oftest defineret som værende én og samme form for 

”skjult” reklame. Dette kan ikke betegnes som et decideret problem, men derimod en ulempe for 

annoncørerne, da det er disse som bruger økonomiske midler på at promovere diverse produkter 

gennem reklameformen PPL. 

 

 

 

 

 

 

Billede 2.2: Masterchef  
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3: De teoretiske grundlag 

I det indledende kapitel nævnte jeg, at denne afhandling vil tage udgangspunkt i henholdsvis 

Harold D. Lasswell’s kommunikationsteori og Ole E. Andersens teori, som omhandler 

forbrugerperception. Dette kapitel berører begge teorier, men er opdelt i to hovedafsnit, hvoraf 

det første drejer sig om kommunikationsteorien og det andet teorien omkring 

forbrugerperception.  

Begge afsnit er delt op i underafsnit, der beskriver, forklarer og eksemplificere de faser eller 

processer, som indgår i henholdsvis Lasswell’s kommunikationsteori og Ole E. Andersens 

perceptionsteori.  

Afslutningsvis vil hvert af de to hovedafsnit blive fuldendt med et samlet eksempel på et dansk tv-

program, der indeholder mærkeplaceringer, eftersom det har stor relevans for denne afhandling, 

som primært beskæftiger sig med mærkeplaceringer - hovedsageligt i form af PPL.  

Disse eksempler bliver inddraget som afslutning på de to teorier og har det formål at afspejle en 

reel reklame, baseret på henholdsvis en afsenders kommunikative strategi i form af Lasswell’s 

kommunikationsteori samt en effekt - det vil sige forbrugernes perception af reklamen i form af 

Ole. E. Andersens perceptionsteori. 

3.1: Lasswell’s kommunikationsteori: 
Harold D. Lasswell (herefter Lasswell) opstillede i 1948 en formel, hvis formål er at fungere som en 

arbejdsmodel indenfor generel kommunikation mellem en afsender og en modtager (Hansen, 

2007: 63). 

Ifølge Helder mfl. er Lasswell’s kommunikationsteori en disciplin, som primært bliver benyttet 

indenfor massemediekommunikation (Helder mfl., 2009: 54), hvilket i denne henseende er 

passende, eftersom reklameformen PPL med rette kan betegnes som værende 

massekommunikation. 

Lasswell’s kommunikationsteori betegnes som værende en funktionalistisk tilgang til planlægning 

af kommunikation og modellen hører under det fænomen, der kaldes klassisk 
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kommunikationsteori (Helder mfl., 2009: 52). Modellen fremvises senere i dette afsnit, hvor den 

respektive kommunikationsformel også bliver uddybet. 

Professor Roy Langer (2003) har blandt andet skrevet nedenstående omkring Lasswell og andre 

kommunikationsteoretikeres modeller og formler: ”…..And they reflected a pragmatic interest of 

professional advertisers and marketers, as they highlighted the tremendous importance of modern 

advertising and marketing in modern society” (Hansen mfl., 2003: 238).  

Citatet fra Roy Langer’s ”New Subtle Advertising Formats: Characteristics, Causes & Consequences” 

er med til at pointere den betydning, som eksempelvis Lasswell’s model og 

kommunikationsværktøj kan tillægges, eftersom den har været behjælpelig i mange 

kommunikative henseender i mange år og stadig er det.  

Endvidere kan kommunikationen på strategisk plan beskrives som følger: ”Traditionelt har 

kommunikation været betragtet i et lineært, procesorienteret perspektiv med fokus på afsenderen 

og med modtageren som den passive part, der gennem kommunikationen kan/skal påvirkes til at 

handle på en måde som intenderet af afsenderen”(Helder mfl., 2009: 60). Dette er tæt relateret til 

den førnævnte udtalelse omkring PPL som massemedie, hvor afsender forsøger at få sit budskab 

ud til, groft sagt, alle mennesker. 

Den omtalte kommunikationsformel, som Lasswell formulerede i 1948, blev videreudviklet til en 

model, og denne betegnes, som tidligere nævnt, som værende et massekommunikationsværktøj, 

der kom til at se således ud: 

 

Denne model er blevet modificeret af et utal af andre kommunikationsteoretikere siden hen, 

blandt andet Shannon & Weaver samt Philip Kotler (Frandsen mfl., 2004: 34-38), men det er min 

personlige holdning, at Lasswell’s model er den mest simple og lineære opstilling og som kort og 

     Figur 3.1: Lasswell’s kommunikationsmodel 
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konkret beskriver enhver form for kommunikationsproces, når det angår den strategiske 

planlægning af massekommunikation. 

Ydermere finder jeg netop Lasswell’s kommunikationsteori relevant til denne afhandling, eftersom 

det femte og sidste forløb i hans model, efter min mening, lægger direkte op til yderligere 

bearbejdning i form af endnu en teori, det vil sige Ole E. Andersens teori omkring 

forbrugerperception. Dog skal det tydeliggøres, at de resterende forløb i 

kommunikationsmodellen er af lige så stor betydning som sidste forløb, eftersom det er disse som 

danner helheden i den strategiske planlægning for, hvordan en afsender kommunikerer ud til 

modtagerne.  

Ovenfor viste figur 3.1., mener jeg, er en hensigtsmæssig måde at visualisere, hvorledes danske 

virksomheder kommunikerer ud til forbrugere, eftersom den er forholdsvis simpel og letforståelig 

og på enkel vis kan relateres til benyttelsen af PPL som reklameform overfor danske tv-seere 

gennem diverse tv-programmer.  

PPL er, som tidligere nævnt, en reklameform inden for parametermix’et promotion, men er dog 

stadigvæk en strategisk måde for en afsender at kommunikere ud til modtagerne på, og derfor kan 

PPL som reklameform af god grund relateres til Lasswell’s kommunikationsmodel, når det 

vedrører afsenderens strategiske kommunikationsplanlægning. 

Som det ses i figur 3.1., foregår der en kommunikationsproces, ifølge Lasswell, gennem 5 

hovedforløb. Nedenfor bliver samtlige forløb beskrevet i dybden, således at forståelsen for en 

afsenders hensigt med at kommunikere ud til modtager bliver tydeliggjort.  

3.1.1: Hvem? – (afsender):  

Hvem, der er afsender af et givent budskab, er det første element i kommunikationsprocessen og 

kræver fra afsenders side en fuldkommen definition. Det er derfor nødvendigt at få konkretiseret 

afsenderen af et givent budskab allerede fra kommunikationsprocessens start, eftersom modtager 

skal have mulighed for at kunne genkende eller finde frem til kommunikatørens identitet.  

I relation til reklameformen PPL er afsenderen dog nødsaget til at tænke lidt anderledes end ved 

eksempelvis en tv-reklame, eftersom det ved brug af denne type reklame ikke er muligt at 

tydeliggøre afsenderens navn og logo på samme måde som i en tv-reklame. Kort sagt, er der ved 
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benyttelsen af reklameformen PPL tale om forholdsvis kort eksponering af produkterne, da disse 

indgår som en naturlig del af en handling, hvorfor der ikke er stor fokus på afsenderens navn eller 

logo. Det skal dog tilføjes, at modtagerne ikke har reklameparaderne oppe og på det grundlag 

findes der større sandsynlighed for, at produkterne bliver bemærket - vel at mærke uden at det 

anses som en reklame - hvor afsenderne forsøger at sælge modtagerne noget (Andersen, 2011B). 

3.1.2: Siger hvad? – (budskab): 

Dette aspekt i en kommunikationsproces er et af de vigtigste og mest betydningsfulde, da det er i 

dette forløb, afsenderen kommunikerer en form for meddelelse ud til modtagerne.  

Selve budskabet, som afsenderen vil give til sine modtagere, skal være konkret og konsistent, 

således at hverken afsender eller modtagere er i tvivl om, hvem der står bag - det vil sige at 

afsenderen bliver tydeliggjort i formidlingen af budskabet. 

At et budskab er konsistent betyder, at den ”historie”, en afsender formidler ud til modtagerne 

gennem forskellige kanaler og medier, skal være entydig. Senere i dette kapitel vil fænomenet 

integreret marketing kommunikation blive berørt for at uddybe udtalelsen, som vedrører det 

konsistente budskab.  

Endvidere kan et budskab bestå af ord, billeder og symboler, og disse virkemidler danner en 

reklame som helhed, om det er en annonce, tv-reklamer eller lignende (Andersen mfl., 2004: 514). 

Ydermere er det betydningsfuldt, at et budskab formuleres og/eller visualiseres på en måde der 

sikrer, at modtagerne af eksempelvis en tv-reklame bliver påvirket af det, de bliver eksponeret for.  

I relation til benyttelsen af PPL som reklameform, er det primært virkemidler som billeder, der 

spiller en stor rolle. Det er altså det visuelle og ikke de talte ord, der skal påvirke modtagerne, og 

på det grundlag skal det/de placerede produkter passe ind i en given handling, for at budskabet 

kan afkodes af modtagerne.  

3.1.3: I hvilken kanal? – (medier): 

Det tredje aspekt i Lasswell’s kommunikationsproces omhandler hvilke medier (kanaler), der er 

mest hensigtsmæssige at benytte til at føre sit budskab ud. Der findes, som tidligere nævnt, et utal 

af måder, hvorpå virksomheder kan promovere deres produkter og brands, men der ligger som 

oftest et stort forarbejde forinden det endelige valg af medie træffes.  
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Ifølge Helder mfl. (2009) beskrives kanalen (mediet) således: ”„Channel” eller „kanal” er synonymt 

med begrebet medium. Dette element inkluderer forskellige typer medier, fx aviser, bøger, der hver 

for sig distribueres forskelligt, konsumeres forskelligt og derfor har forskellig effekt relateret til de 

øvrige elementer i formlen” (s.75). 

Ofte benytter virksomheder mange forskellige kanaler, og dette kan betegnes som værende 

integreret marketing kommunikation (herefter IMK). Ifølge Patrick De Pelssmacker mfl. (2010), 

beskrives IMK således:  

“A concept of marketing communication planning that recognizes the added value of a 

comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines, 

e.g. general advertising, direct response, sales promotion and public relations – and combines 

these disciplines to provide clarity, consistency and maximum communication impact” (s.17). 

Denne strategi handler om, at virksomheder benytter flere forskellige kanaler til at føre ét og 

samme budskab ud til deres målgruppe. Det kan for eksempel være en blanding af tv-reklamer, 

avisannoncer, visuelle reklamer i indkøbscentre, personligt salg osv. Det kan siges, at jo flere 

kanaler en virksomhed benytter i en reklamekampagne, jo større synergi skabes der mellem alle 

reklamerne, og resultatet bliver med stor sandsynlighed mere effektivt (De Pelsmacker mfl., 2010: 

17). 

Hvad angår parameteret PPL, antages det, at det er essentielt for afsenderen at gøre brug af IMK, 

eftersom det formodes, at budskabet bliver mere konsistent, hvis afsenderen sideløbende med 

PPL har udsendt eksempelvis reklameannoncer og traditionelle tv-reklamer. Denne påstand 

bakkes op af Ole E. Andersen som i artiklen ”Produktplacering eller skjult reklame er blevet tilladt – 

men har været her længe!” skriver følgende omkring PPL og andre markedsføringsaktiviteter:  

”For markedsføreren betyder det, at produktplacering ikke kan stå alene. Det vil være en svag, men 

positiv og forhåbentlig målrettet og involverende promotionaktivitet, der skal suppleres med andre 

former for kommunikation” (Andersen, 2011B).  

Som citatet hentyder, er der ved benyttelsen af IMK langt større sandsynlighed for, at modtagerne 

registrerer budskabet, som i dette tilfælde vedrører fremvisninger af et givent produkt, der indgår 

i en tv-serie eller et tv-program som PPL. 



KANDIDATAFHANDLING 2012 
14. december 

2012 
 

Minette Nielsen, Cand. Ling. Merc. 34 

 

3.1.4: Til hvem? – (modtager): 

Dette aspekt berører hvem den/de reelle målgrupper for budskabet er. Valg af medie hænger tæt 

sammen med dette punkt i kommunikationsprocessen, eftersom det er altafgørende, at 

målgruppen bliver eksponeret gennem det eller de valgte medier, eksempelvis tv, magasiner eller 

IMK som blev beskrevet i afsnit 3.1.3.  

Det kan siges, at det har stor betydning for en reklames effekt, at afsenderen på forhånd grundigt 

har undersøgt hvilke medier og kanaler, der er mest hensigtsmæssige at benytte til at føre sit 

budskab ud. Eksempelvis vil et budskab med stor sandsynlighed ikke blive tolket hensigtsmæssigt, 

hvis kommunikationen foregår gennem en kanal, som målgruppen ikke benytter/køber/lytter til 

og derved består vigtigheden i at analysere målgruppens medievaner.  

Set i forhold til PPL - der jo er massemediekommunikation - kan det være svært at definere en 

eksakt målgruppe. Som betegnelsen massemediekommunikation antyder, er denne reklameforms 

formål, at henvende sig til ”alle” mennesker, hvorfor målgruppen, set i forhold til benyttelsen af 

PPL, er udefinerbar. 

3.1.5: Med hvilken effekt? – (virkning): 

Dette er det sidste punkt i processen, hvor virksomhederne på forhånd har forudsagt, hvorledes 

eksempelvis salg og kendskab forventes at stige som resultat af en eventuel reklame. Det er 

altafgørende, at afsenderen allerede i planlægningsfasen har estimeret den effekt, den/de 

udsendte reklamer forventes at give, således at der bestræbes på at opnå den ønskede effekt.  

Selve effekten af en reklame kan defineres som værende modtagernes reaktion på budskabet, det 

vil sige selve eksponeringen, og det kan eksempelvis være en positiv opfattelse af afsenderen, 

nyopståede overvejelser, behov for at købe et givent produkt eller et stimuli, som genkalder gamle 

behov. Ovenstående reaktioner og effekter er blot nogle få eksempler på en reklames virkning.  

Der findes utallige muligheder, når det vedrører en reklames effekt eller virkning, og det er 

udelukkende op til afsender at definere hvilken reaktion, de ønsker og håber at modtagerne får, 

når de bliver eksponeret for reklamen. 

Når benyttelsen af PPL tages i betragtning, må det antages, at den ønskede effekt primært er 

større salg og øget fortjeneste. Dette antages på det grundlag, at produkter, som indgår på 
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naturlig vis i tv-serier og tv-programmer, oftest har en form for tilknytning til en personkarakter - 

eksempelvis en anerkendt skuespiller - som tv-seerne ser op til eller identificerer sig med, og 

derfor resulterer i, at modtagerne får behov for at købe samme produkt for at blive mere ligesom 

denne person.  

Afslutningsvis skal det atter tilføjes, at den afsluttende proces i Lasswell’s kommunikationsmodel 

der omhandler den reelle effekt eller virkning af en afsenders kommunikation til modtagerne, 

lægger op til yderligere bearbejdning, og her mener jeg den faktiske indkodning, perception og 

lagring af budskaber - det vil sige den tidligere omtalte perceptionsteori. Denne gennemgås i afsnit 

3.2. 

3.1.6: Manglende aspekt – ”støj”: 

Lasswell’s kommunikationsmodel er som tidligere nævnt blevet modificeret af et utal af 

teoretikere, Shannon & Weaver samt Philip Kotler (Frandsen mfl., 2004: 34-38), senere hen.  

Det aspekt, som størstedelen af disse har tilføjet til modellen, er ”støj” og på grund af denne 

afhandlings formål - det vil sige at finde frem til hvordan danske tv-seere opfatter og vurderer 

fremtrædende mærkeplaceringer i danske tv-programmer - finder jeg mig nødsaget til at tilføje 

dette aspekt til Lasswell’s kommunikationsmodel.  

Foruden aspektet støj i kommunikationsmodellen, mener jeg ikke, at det er muligt at analysere de 

indsamlede data optimalt, eftersom dette aspekt som oftest kan være skyld i misfortolkninger 

eller manglende afkodning af budskaber. 

”Støj” kan karakteriseres på mange måder, når det angår et kommunikationsforløb, hvor en 

afsenders budskab skal nå frem til en modtager. Som et eksempel på støj, har Andersen mfl. 

(2004) skrevet følgende omkring en reklameannonce i et magasin:  

”De tilfældige hændelser og forstyrrelser, der optræder under kommunikationsprocessen, med det 

resultat, at modtageren får et andet budskab eller en anden opfattelse af budskabet, end det var 

hensigten fra afsenderens side. Modtageren bliver måske forstyrret under læsning af magasinet og 

får aldrig set eller læst hele annoncen færdig” (s.514). 
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Endvidere kan ”støj” i en kommunikationsproces ifølge Jens Otto Kjær Hansen (2007) betegnes 

således: ”Der er masser af muligheder for støj. Det kan f.eks. være at valgte medie på samme tid er 

fuld af andre budskaber, der enten tager opmærksomheden eller påvirker meningen” (s.65).  

Den første beskrivelse af ”støj” i en kommunikationsproces er, som tidligere skrevet, et eksempel 

på en reklame annonce, men kan med rette også beskrive hvorledes ”støj” kan have en stor effekt 

på opfattelsen af et budskab i eksempelvis en tv-reklame.  

Når man som tv-seer sidder og ser et program som for eksempel vises fra TV3, bliver programmet 

”forstyrret” af reklameblokke ca. hvert 15 minut. Mængden af disse mange reklame-blokke har 

ifølge Ole E. Andersen en mættende effekt på tv-seerne, hvorfor paraderne er oppe og mange 

bliver passive eller vælger at foretage sig andre ting, mens reklame-blokkene kører i tv’et 

(Andersen, 2011B). Denne handling kan med rimelighed betegnes som ”støj” og kan have en 

kostelig effekt på modtagernes opfattelse af en afsenders budskab, som bliver benytter denne 

reklameform.  

Jens Otto Kjær Hansens (2007) beskrivelse af ”støj” kan derimod med rette overføres til brugen af 

mærkeplaceringer i diverse danske tv-programmer, eftersom der ikke er tale om direkte reklame, 

men derimod ”skjult” reklame (se kapitel 1, afsnit 1.1.).  

Når der indgår PPL i en tv-serie eller et tv-program, forefindes der en naturlig eksponering af en 

afsenders produkt eller brand, og i disse tilfælde, kan det konkrete tv-program betegnes som 

værende ”støj”, eftersom tv-seerne er fuldt optaget af at følge med i programmets handling og 

ikke kigge efter deciderede reklamer. Dette kan dog, efter min mening, være en positiv faktor, 

eftersom modtagerne er mere modtagelige for eksponering og ikke har reklameparaderne oppe.  

Det kan diskuteres, hvorvidt ovenstående kan defineres som værende positiv ”støj”, men det kan 

med rette pointeres, at benyttelsen af PPL som reklameform er med til at påvirke modtagerne på 

en måde, hvorpå der ikke opstår irritation over tydelige reklameeksponeringer.  

3.1.7: Lasswell og PPL: 

Som jeg nævnte i indledningen til kapitel tre, vil jeg eksemplificere hvorledes PPL med rette kan 

overføres til Lasswell’s kommunikationsmodel. Jeg finder det særdeles relevant for afslutningen af 

kapitel tre’s første hovedafsnit at slutte af med et kort - men aktuelt - eksempel på PPL i et dansk 
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tv-program, eftersom det er mærkeplaceringer og specielt PPL, der er fokus på i denne afhandling. 

Eksemplet ses nedenfor i afsnit 3.1.7.1. 

3.1.7.1: Masterchef: 

Som nævnt i kapitel 2 afsnit 2.1, har jeg mailet sammen med Carsten Ellemo fra TV3 (se bilag 1) og 

fik derved svar på, hvilke produkter og brands der indgår i ”Masterchef” som PPL. Dette tv-

program er blevet inddraget som eksempel i kapitel 2, men jeg finder det også relevant at benytte 

dette tv-program i min eksemplificering på mikset af Lasswell’s kommunikationsmodel og 

reklameformen PPL, fordi netop dette tv-program- efter min mening - er et af de programmer, 

hvor PPL er mest tydelig. 

Krydderi producenten Santa Maria er blot én af de virksomheder, der har betalt TV3 for at få deres 

produkter med i ”Masterchef” som PPL. Disse anses som værende afsenderen i henhold til 

Lasswell’s første forløb i kommunikationsprocessen.  

Endvidere ses virksomhedens produkter hyppigt i tv-programmet, eftersom krydderiglassene som 

oftest er placeret på hver enkelt kogeø i ”Masterchef”-køkkenet.   

De to billeder ovenfor er eksempler på den iscenesættelse, Santa Maria krydderiglassene har fået 

og er indsat med det formål at illustrere den naturlige placering i tv-programmet ”Masterchef”. 

Budskabet, som formidles af afsender, kan antages som værende noget lignende, ”Skal du 

kokkerere som de kendte, skal du bruge krydderier fra Santa Maria”, og dette formidles ikke blot i 

Billede 3.2: Santa Maria 

Billede 3.3: Santa Maria 
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handlingsforløbet, men også i programmets begyndelse, hvor der i introen bliver sagt 

”Programmet præsenteres af Santa Maria”. TV3 og ”Masterchef” er derfor det medie eller den 

kanal, afsenderen har valgt at benytte for at formidle sit budskab ud til modtagerne.  

Modtagerne af ovenstående budskab formodes først og fremmest at være samtlige danske tv-

seere, der kan se TV3 på deres tv eller via internettet, såsom Viaplay, men også alle de tv-seere, 

der følger med i - eller jævnligt zapper over på - netop dette underholdningsprogram.  

Eksponeringen af Santa Maria’s produkter i tv-programmet ”Masterchef” kan antages at skulle 

resultere i større salg af virksomhedens krydderier men også i, at kendskabet til virksomheden 

øges blandt modtagerne. Denne virkning er sidste fase i Lasswell’s kommunikationsproces og 

betegnes som værende den reelle effekt af det budskab, som afsenderen formidler ud til 

modtagerne. 

3.2: Perceptionsteori: 
I begyndelsen af dette kapitel nævnte jeg, at Lasswell’s sidste fase i kommunikationsforløbet, efter 

min mening, lægger op til videre bearbejdning, det vil sige at finde frem til den reelle virkning, som 

en reklame eller anden form for kommunikationskampagne resulterer i.  

Hvis en afsenders budskab skal afkodes af modtagerne efter hensigten, er det i den anledning 

altafgørende for kommunikatørerne at forsøge at finde frem til, hvorledes forbrugernes 

perceptionsproces foregår. 

En perceptionsproces beskrives ifølge Ole E. Andersen (2011A) således: ”Perception er en proces, 

der er resultat af eksponering, opmærksomhed og tolkning” (s.32). Dette er altså den effekt en 

afsenders kommunikative budskab gerne skal resultere i hos modtagerne, om end der er tale om 

PPL, reklameannoncer, tv-reklamer mv.  

Der er mange faktorer i en perceptionsproces og ifølge Ole E. Andersen kan processen skitseres 

således (Andersen, 2011A: 34): 
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Figur 3.4: Perceptionsproces 

Som det ses i figur 3.4. ovenfor, er det forbrugernes sanser, som hele processen tager 

udgangspunkt i. Det er disse sanser, afsenderen bestræber sig på at stimulere hos forbrugerne, 

når det handler om eksponeringer i form af forskellige typer af input fra diverse reklamer i alle 

afskygninger.  

I al sin korthed handler en forbrugers perceptionsproces - som illustreret i figuren – om, at et 

budskab ikke blot skal eksponeres for forbrugerne men skal resultere i en lineær proces, der til slut 

munder ud i en lagring; det vil sige, at budskabet er forstået og bliver lagret i forbrugernes 

hukommelse.  

Hele perceptionsprocessen foregår igennem en individuel filtreringsproces, og det er yderst 

betydningsfuldt for en reklames virkning, at forbrugerne når igennem samtlige processer, således 

at afsenderens budskab kan konkluderes som værende effektiv og virkningsfuld overfor 

målgruppen.  

Samtlige processer som er vist i figur 3.4. bliver gennemgået i dybden nedenfor, da jeg mener at 

disse har en væsentlig betydning for afhandlingens resterende kapitler, navnlig de kapitler som 

omhandler de to empiriske undersøgelser - det vil sige selve analysedelen af de indsamlede data.  
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3.2.1: Sansning/eksponering: 

Den første proces i Ole E. Andersens figur kan anses som værende den direkte eller indirekte 

eksponering, som forbrugerne bliver udsat for gennem enhver form for reklame.  

En eksponering finder sted, når menneskers sanser registrerer forskellige stimuli, det vil sige, når 

hjernen opfanger nogle impulser som kommer udefra (Andersen, 2011A: 37). Her kan der være 

tale om en fremvisning af en reklame, der indeholder eller omtaler enten et produkt, et brand 

eller en service, som en given afsender med et konkret budskab eksponerer forbrugerne for.  

I henhold til ovenstående, skal det tilføjes, at der forefindes nogle specifikke krav til disse stimuli, 

når de vedrører markedsføring. En reklamemæssig eksponering skal henvende sig til mindst én af 

modtagernes fem sanser, for at modtagerne kan registrerer den respektive eksponering, og 

hyppigst er det synssansen, som bliver påvirket gennem reklamer (Andersen, 2011A: 44-45).  

De resterende sanser (duft, lyd, smag og føle) bør dog også tages i betragtning, når en afsender af 

et kommunikativt budskab i form af en reklame, planlægger sin markedsføringsstrategi. Imidlertid 

skal det tilføjes, at i dette tilfælde, hvor der er tale om reklame i form af PPL, er det primært 

synssansen, der skal stimuleres for at sandsynliggøre modtagernes opfangning af budskabet. 

Michael Solomon mfl. (2006) skriver i bogen ”Consumer Behaviour – A European Perspective” 

følgende omkring sansestimulering hos forbrugere: 

“People undergo stages of information processing in which stimuli are input and stored. However, 

we do not passively process whatever information happens to be present. Only a very small 

number of the stimuli in our environment are ever noticed. Of these, an even smaller number are 

attended to. And the stimuli that do enter our consciousness are not processed objectively. The 

meaning of a stimulus is interpreted by the individual, who is influenced by his or her unique biases, 

needs and experiences. These three stages of exposure (or sensation), attention and interpretation 

make up the process of perception” (s.36). 

Ovenstående citat bidrager til forståelsen af den/de sansestimuleringer, der sker som følge af en 

eksponering. Mennesker udsættes for utallige stimuli via deres sanser, men det er, som Solomon 

mfl. skriver, kun ganske få stimuli, der bliver opfanget af modtagerne og endnu færre af dem bliver 

bearbejdet.  
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I markedsføringsmæssige situationer handler det altså for kommunikatørerne om at slippe 

igennem modtagernes filtre, hvis sandsynligheden for videre bearbejdning skal forøges. Dog kan 

det ikke sikres, at stimuli, der bliver opfanget gennem modtagernes sanser, alle blive bearbejdet, 

eftersom det på et individuelt plan er yderst forskelligt, hvilke stimuli der er relevante for hver 

enkelt person.  

3.2.2: Opmærksomhed:  

Det næste punkt i en perceptionsproces vedrører forbrugernes opmærksomhed på den/de 

reklamer - det vil sige stimuli - de bliver eksponeret for. Allerede på dette stadie opstår der en 

selektiv proces fra forbrugernes side, det vil sige hvorvidt den reklamemæssige eksponering er 

blevet set eller ”overset”.  

Hvorvidt, en forbruger går videre til næste fase i processen, afhænger af, om vedkommende 

selektivt har valgt eller fravalgt at give en reklame sin opmærksomhed (Andersen, 2011A: 35). Det 

skal dog pointeres, at den selektive til- eller fravalgsproces kan foregå både bevidst og ubevidst fra 

forbrugernes side, hvilket er et resultat af de utallige eksponeringer, som alle forbrugere bliver 

udsat for hver dag og alle vegne.  

Til ovenstående kan følgende citat fra Ole E. Andersens bog, ”Forstå forbrugerne – og bliv en bedre 

markedsfører”, tilknyttes: ”Der sker således automatisk en sortering eller udvælgelse af stimuli 

primært ud fra forbrugerens egne situationsbestemte vurdering af deres relevans” (Andersen, 

2011A: 33).  

Forannævnte danner grundlaget for modtagernes opmærksomhed, hvorfor det er essentielt, at 

afsender gennem specifikke stimuli forsøger at påvirke modtagernes opmærksomhed. Med dette 

menes, at den respektive eksponering med et givent budskab skal opfange modtagernes 

opmærksomhed således, at et selektivt tilvalg finder sted hos modtagerne. Hvis ikke det lykkes 

afsenderen at opfange modtagernes opmærksomhed på deres budskab gennem deres 

eksponering, vil de efterfølgende processer i modellen ovenfor ikke blive aktuelle, hvorefter 

tolkning, perception og lagring ikke vil finde sted.   

I relation til reklameformen PPL, formodes det, at sandsynligheden for tv-seeres opmærksomhed 

på diverse produkter, som indgår i en tv-serie eller et tv-program, ikke bevidst er så stor, eftersom 
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det hyppigst er selve handlingen, der er fokus på. Det skal dog tilføjes, at menneskers hjerner ofte 

ubevidst opfanger stimuli, hvorfor chancen for senere eksponeringer via andre stimuli godt kan 

føre til genkendelse af et givent budskab, eksempelvis erindring af et givent produkt såsom en 

mærkevare som er set i en tv-serie. 

3.2.3: Tolkning: 

Den tredje proces i en forbrugers perceptionsforløb handler om forbrugernes evne til at tolke en 

reklames budskab. Det er på dette stadie, at afsenderens forudbestemte budskab bliver fortolket 

af forbrugerne, og sommetider bliver budskabet tolket efter hensigten, mens det andre gange 

misfortolkes. Hvis sidstnævnte hænder, vil forbrugeren som oftest selektivt fravælge at give 

reklamen yderligere opmærksomhed, hvilket med stor sandsynlighed resulterer i, at denne ikke 

når frem til selve perceptionsprocessen.  

Endvidere kan det siges, at selvom modtagerne tildeler en reklame sin opmærksomhed, er det 

ikke med sikkerhed afgjort, om et budskab er tolket eller afkodet efter hensigten. Der kan opstå 

forskellige forhindringer, som kan have afgørende betydning for modtagernes tolkning af et givent 

budskab. Eksempelvis kan det ske, at modtagerne ikke får hele budskabet med, eller at de ikke 

opfanger det reelle budskab og derved misforstår eller slet ikke forstår meningen (Andersen, 

2011A: 39).  

Overført til brugen af reklameformen PPL, kan ovennævnte tolkningshindringer antages at være 

yderst aktuelle. Produkter og brands som indgår i tv-serier og tv-programmer bliver som oftest kun 

fremvist et par sekunder og ydermere som baggrundsrekvisitter, hvorfor det formodes, at 

budskaber som kommunikeres ud gennem PPL, har stor sandsynlighed for at blive afkodet og 

tolket forkert. Til dette kan nu tillægges, at mennesker, som tidligere nævnt, ofte opfanger stimuli 

ubevidst, hvorfor potentialet for senere genkaldelse via andre stimuli godt kan finde sted.  

3.2.4: Perception: 

”Perception er en proces, der er resultatet af eksponering, opmærksomhed og tolkning”, skriver 

Ole E. Andersen i bogen ”Forstå forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører” (Andersen, 2011A: 

32). Dette citat er udgangspunktet for denne part af afhandlingen og vil i de næste afsnit blive 

uddybet og beskrevet nærmere. 
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Hvis en forbruger skal nå frem til perceptionsprocessen, er det altafgørende, at vedkommende 

meget nøje har tolket budskabet efter afsenderens hensigt. Ydermere er det, som tidligere nævnt, 

en nødvendighed, at budskabet bliver tolket som værende relevant for forbrugeren selv, hvis 

perception skal finde sted. Det er først, når perception har fundet sted hos en forbruger, at selve 

lagringen af budskabet kan ske. 

Ifølge Leif Becker Jensen (2003), kan menneskers perceptionsproces beskrives som følger: ”Vores 

perception er så viseligt indrettet at vi – bevidst eller ubevidst – kun tilegner os de informationer vi 

har behov for, og filtrerer resten fra. Og ikke engang de informationer som slipper gennem vores 

filter, bliver lagret alle sammen”(s.121). Der er altså tale om en specifik proces, hvor hvert enkelt 

individ er indrettet til, bevidst eller ubevidst, at filtrere irrelevante informationer fra og 

udelukkende fokusere på de budskaber som har personlig relevans.  

I forlængelse med ovenstående finder jeg det endvidere interessant at inkludere endnu et citat, 

som berører perception. I bogen ”Opsummering af Philip Kotler – Marketing Management” 

(Schnoor & Ventus, 2005:42) beskrives perceptionsprocessen hos en person således:  

”En motiveret person, der er klar til at handle, vil være påvirket af sin perception. Perception er en 

proces, hvor en person vælger, organiserer og fortolker information for dermed at skabe et 

meningsfuldt billede af verden. Perceptionen kan variere meget fra person til person, selvom vi 

udsættes for den samme realitet. Inden for marketing er det menneskers perception, der er 

vigtigere end realiteterne i sig selv. Selektiv opmærksomhed vil sige, at vi vælger nogle 

informationer fra, fordi vi udsættes for enormt mange stimuli i løbet af en dag, som vi umuligt vil 

kunne rumme”. 

Ovenstående citat beskriver, hvorledes perception hos mennesker foregår og tydeliggør endnu en 

gang vigtigheden af, hvordan en afsender vælger at stimulere modtagerne gennem en 

eksponering.  

Set i forhold til brugen af PPL er det altså essentielt, at de fremviste produkter og brands 

(”budskabet”) fanger tv-seernes opmærksomhed og endvidere bliver tolket efter hensigten, hvis 

perception skal finde sted. Helt konkret handler det om, at eksponeringen gennem reklameformen 

PPL skal formå at stimulere tv-seerne på en sådan måde, at den opfattes som relevant og derfor 



KANDIDATAFHANDLING 2012 
14. december 

2012 
 

Minette Nielsen, Cand. Ling. Merc. 44 

 

ikke bliver filtreret fra i processen. Det er først når perception finder sted, at der med sikkerhed er 

tale om at en reklame er blevet registreret hos modtagerne (Helder mfl., 2009: 34). 

3.2.5: Lagring: 

Selve lagringsprocessen kan beskrives således: ”En del stimuli vil være registreret ubevidst og nogle 

af dem kan ved passende stimulering kaldes frem igen” (Andersen, 2011A: 59). Dette vil sige, at 

hvis en forbruger har tolket et budskab efter afsenderens hensigt samt finder det reelle budskab 

relevant, vil forbrugeren lagre dette budskab i sin hukommelse og derved kunne fremkalde det, 

hvis vedkommende bliver eksponeret for yderligere stimuli på et senere tidspunkt.  

I henhold til en persons perception og lagringsproces i hukommelsen skriver Leif Becker Jensen 

(2003) i bogen ”Den sproglige dåseåbner” således: ”……..og kun de informationer der er vigtige for 

os, integreres som dybere viden i vores univers”(s.121). Dette betyder, at vi som mennesker oftest 

bemærker de mange budskaber, vi bliver eksponeret for overalt og hver eneste dag, men at en 

stor del af dem vil blive filtreret fra, fordi den individuelle relevans ikke er til stede.  

Hvis et budskab skal lagres i en persons hukommelse, er det derfor altafgørende, at 

vedkommende af eksponeringen oplever budskabet eller informationerne som relevant på det 

personlige plan. Hvis relevansen ikke er til stede, vil en genkaldelse via yderligere stimuli på et 

senere tidspunkt ikke være sandsynlig. 

3.2.6: Perceptionsteori og PPL: 

Jeg skrev i indledningen til kapitel 3, at jeg vil afslutte teorierne med et reelt eksempel på 

henholdsvis teori og reklameformen PPL. Nedenstående beskrives et reklameeksempel, hvor jeg 

sætter perceptionsteorien i relation til en tv-serie som indeholder PPL.  

Det er TV2’s komediedrama-serie ”Lærkevej”, jeg har valgt at inddrage, eftersom jeg personligt 

selv har lagt mærke til mange produktplaceringer i netop denne tv-serie. Endvidere er den dansk 

produceret, hvorfor det er danske brands, der hyppigst indgår på naturlig vis i handlingen. 

Desuden er ”Lærkevej” en af de tv-serier fra TV2 som er en del af undtagelsesreglen i henhold til 

lovgivningen. Dog er der ikke tale om en af de regionale virksomheder på TV2, hvorfor det i dette 

tilfælde er lovligt at inddrage PPL i tv-serien. 
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3.2.6.1: Lærkevej:  

Tv-serien ”Lærkevej” blev sendt fra TV2 første gang i 2009 og er en af de danske tv-serier som 

indeholder forholdsvis mange produktplaceringer (TV2 2009). Et af de brands, jeg personligt har 

set fremvist ofte gennem hele serien, er det danske brand Erik Bagger. På billedet nedenfor ses et 

billede af personkarakteren ”Elisabeth Sachs”, spillet af Søs Egelind, som står med et Erik Bagger 

sjus-glas i hånden. 

Hele vejen gennem handlingen, 

benytter ”Elisabeth Sachs” 

diverse produkter fra Erik 

Bagger i sit hjem, hvorfor det 

må antages at være forholdsvis 

stor og gentagende eksponering 

tv-seerne bliver udsat for. Det er 

primært synssansen som bliver 

stimuleret i denne eksponering, 

og disse gentagende 

stimuleringer skulle gerne 

resultere i, at tv-seerne tildeler 

produkterne en stor del af deres 

opmærksomhed.  

Det handler i al sin korthed først og fremmest om, at tv-seerne lægger mærke til produkterne og - 

bevidst eller ubevidst - påbegynder en form for tolkning af afsenderens budskab.  Her skal det 

tilføjes, at personkarakteren ”Elisabeth Sachs” er blevet skilt fra sin mand, som har en stor formue, 

hvorfor hun kan betragtes som værende en velhavende kvinde, der bruger mange penge på 

mærkevarer. Eksempelvis kan afsenderens (Erik Bagger) budskab være noget i stil med 

”Kvalitetsprodukter fra Erik Bagger er med til at skabe en flot stil i dit hjem”, hvorefter tv-seerne 

måske tolker budskabet som følgende ”Velhavende Elisabeth Sachs har lækre kvalitetsprodukter i 

sit hjem og disse skaber en overordnet flot stil”.  Hvis tv-seerne tolker budskabet som skrevet, kan 

det antages, at perception har fundet sted, og at det nu blot handler om lagring i disses 

hukommelse.  

Billede 3.5: Lærkevej 
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Hvis lagring har fundet sted, vil sandsynligheden for, at tv-seerne genkender og derved genkalder 

tidligere stimuli, være større ved næste eksponering, der eksempelvis kan forekomme i en butik, 

hvor produkterne sælges. Lagring i hukommelsen kan med rette genkalde tidligere stimuli, når 

produkterne ses igen, eftersom man som forbruger hurtigt vil nikke genkendende til ”Elisabeth 

Sachs” flotte glas, når man ser dem i eksempelvis en Imerco forretning. 

Det ovenstående eksempel på perceptionsprocessen set i forhold til PPL, mener jeg, giver et 

nuanceret billede af, hvorledes en reklame i form af PPL kan påvirke tv-seerne, selvom det ikke er 

direkte reklame. Hensigten med de ”skjulte” reklamer er jo trods alt, at modtagerne skal sanse 

eksponeringen og derved erindre produktet eller brandet. 
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4: Analysens gennemførelse 

Dette kapitel omhandler de to empiriske undersøgelser og er opdelt i to hovedafsnit. I første afsnit 

vil jeg gennemgå den kvalitative undersøgelse, det vil sige fokusgruppeinterviewet, og dernæst 

kommer afsnittet som omhandler den kvantitative undersøgelse som er spørgeskemaet. 

4.1: Fokusgruppeinterview:  

4.1.1: Valg af deltagere: 

I kapitel 1 skrev jeg, at den første empiriske undersøgelse, jeg foretog, var 

fokusgruppeinterviewet. Dette blev afholdt søndag den 15. juli 2012 kl. 13.00 på min private 

adresse.  

Antallet af deltagere i en fokusgruppe kan variere alt efter, hvilken teoretiker man vælger at følge. 

Ib Andersen, (Andersen, 2010: 169-170) mener, at en fokusgruppe bør bestå af 8-12 deltagere, 

hvorimod Ole E. Andersen (Andersen, 2011A: 234) mener, at den bør bestå af 6-8 deltagere. Jeg 

mener selv, at nogle personer hurtigt bliver tilbageholdende og derfor ikke interagerer i en 

fokusgruppe, hvis der er for mange deltagere til stede, og af den årsag valgte jeg, at fokusgruppen 

skulle bestå af 6 deltagere i forskellige aldersgrupper.  

Ydermere fandt jeg det interessant at undersøge, hvorvidt en eventuel aldersforskel kunne have 

betydning for tv-seernes perception af PPL. Aldersfordelingen samt fordelingen af køn blandt 

fokusgruppedeltagerne kom til at se således ud:  

Antal deltagere: Alder: 

1 (kvinde) 19 

1 (mand) 23 

1 (mand) 24 

1 (mand) 35 

1 (mand) 54 

1 (kvinde) 58 

Tabel 4.1: Deltagere 

Opdelingen af aldersintervaller er foretaget ud fra en formodning om, at folk fra forskellige 

”generationer” vil opfatte selve fænomenet PPL forskelligt, samt at der vil være betydelig forskel 
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på, hvilke reelle produkter og brands folk vil lægge mærke til. Jeg mener derfor, at den valgte 

aldersfordeling blandt deltagerne til min fokusgruppe bidrager til at besvare den opstillede 

problemformulering, navnlig underspørgsmål 4. 

Selve udvælgelsen af deltagere til fokusgruppeinterviewet blev selvfølgelig truffet ud fra alder men 

også ud fra personer, som intet havde hørt om min afhandling og dets overordnede emne. Det var 

altså 6 personer som var helt uvidende omkring emnet på forhånd. 

4.1.2: Introduktionen: 

Dagen, hvor fokusgruppeinterviewet blev afholdt, startede med lidt smalltalk, således at samtlige 

deltagere kunne interagere med hinanden og føle sig trygge i de omgivelser, de befandt sig i. Jeg 

havde opstillet en form for ta’-selv bord således, at der både var drikkevarer af forskellig art samt 

lidt let spiseligt, som deltagerne kunne nyde både før, under og efter interviewet. Jeg 

tydeliggjorde, at samtlige deltagere skulle sørge for at fylde op, inden selve fremvisningen af tv-

programmer blev påbegyndt, således at forstyrrelser kunne undgås.  

Den ovennævnte forplejning mente jeg var en nødvendighed på denne dag, eftersom jeg ikke 

havde mulighed for at takke de seks deltagere med gaver såsom gavekort, gavecheck osv. der 

ellers er normal kutyme, når man inviterer deltagere til et fokusgruppeinterview. 

Forinden selve fremvisningen af de to tv-programmer havde jeg bedt samtlige deltagere om at 

udfylde en blanket (jf. bilag 2), og dernæst skulle de i plenum fortælle disse punkter omkring dem 

selv, så alle deltagerne fik et overordnet kendskab til hinanden og derved kunne føle sig mere 

trygge ved den uvante situation. Dette er ifølge Rasmussen mfl. (2006) en god måde at bryde 

stilheden og genertheden på, og derfor blev de indledende ca. 30 minutter brugt på dette (s.106).  

Deltageroplysningerne ses i bilag 3, hvor samtlige informationer omkring hver enkelt deltager er 

samlet i en tabel. 

4.1.3: De fremviste tv-programmer: 

Som nævnt i det indledende kapitel af min afhandling, havde jeg i en længere periode lagt mærke 

til adskillige tv-programmer som indeholder PPL, men fravalgte at fremvise dem alle til deltagerne, 

eftersom det først og fremmest ville blive for uoverskueligt med for mange fremvisninger, men 
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også da det med stor sandsynlighed ville mindske deltagernes koncentration under tv-seningen 

grundet for mange differentierede tv-sekvenser.  

Valget af tv-programmer er desuden truffet ud fra en personlig antagelse om, at tv-

programmernes målgrupper er differentierede, og derfor mener jeg i forlængelse af 

aldersfordelingen af fokusgruppedeltagere, at det var relevant for min afhandling at undersøge, 

hvorvidt det var ”nemmere” for deltagerne at genkende eventuelle mærkeplaceringer i det ene tv-

program frem for det andet. De to udvalgte programmer blev derfor følgende: 

Tv-program Tv-kanal 

Masterchef – kendisser 

(dansk udgave) 

TV3 

Familien fra Bryggen TV3 

Tabel 4.2: Tv-programmer 

På det tidspunkt hvor fokusgruppeinterviewet blev afholdt, blev begge de ovenstående tv-

programmer sendt i fjernsynet, enten ugentligt eller dagligt. Det var en vigtig faktor for mig, at der 

var sandsynlighed for, at deltagerne på forhånd havde kendskab til tv-programmerne, eftersom en 

fremvisning af et ugenkendeligt tv-program efter min mening ville tage for megen af deltagernes 

opmærksomhed. Med dette mener jeg, at en ”ny” og ugenkendelig tv-serie ville kræve for mange 

ressourcer af deltagerne, da de højst sandsynligt ville bruge meget energi på at ”lære” 

personkarakterer at kende, sætte sig ind i tv-programmets handling osv. Det var på dette grundlag 

at de to ovenstående tv-programmer blev udvalgt til fremvisning for deltagerne. Det er endvidere 

væsentligt at tilføje, at deltagerne til fokusgruppen ikke blev udvalgt på baggrund af de tv-kanaler, 

de kunne tage på deres fjernsyn, eftersom jeg ikke mente at det havde relevans for udfaldet. Det 

var primært deltagernes evne til at registrere forskellige stimuli jeg havde interesse i. 

4.1.4: Forløbet: 

Fokusgruppeinterviewet forløb sådan, at deltagerne blev introduceret for emnet – ”tv-sening”, 

hvorefter de fik fremvist to sekvenser fra de to tv-programmer, det vil sige et enkelt klip fra hver 

serie. Tv-sekvenserne, der blev fremvist, var de første ca. 15 minutter af hver serie, hvor ”P’et”, 

ifølge lovgivningen, skal vises i starten, det vil sige i selve introduktionen til programmet og igen 

lige inden første reklameblok (Retsinformation, 2011).  
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Efter endt fremvisning agerede jeg som ordstyrer og stillede deltagerne nogle forudbestemte 

spørgsmål, som omhandlede PPL på to niveauer. Med dette menes, at der i første omgang blev 

stillet overordnede spørgsmål omkring de to programmer og hvilke ting, deltagerne lagde mest 

mærke til, og i anden omgang stillede jeg spørgsmål, der omhandlede de direkte iøjnefaldende 

produkter og brands, jeg selv havde bemærket, da jeg gennemså de to programmer forinden 

fokusgruppeinterviewet fandt sted. Ifølge Ib Andersen (Andersen, 2010: 172) er det mest 

hensigtsmæssigt at påbegynde et interview med såkaldte lette og neutrale spørgsmål og dernæst 

bevæge sig dybere ned til mere konkrete spørgsmål, og på det grundlag havde jeg forudbestemt at 

interviewet skulle foregå sådan. 

I bilag 4 ses den spørgeramme, jeg på forhånd havde forberedt til fokusgruppeinterviewet.  

Hele interviewet blev videooptaget, så jeg fik mulighed for, på et senere tidspunkt, at nærstudere 

og analysere samtlige deltageres reaktioner under selve interviewet, og derudover gav det større 

mulighed for at analysere helt i dybden efter afslutning. Endvidere gav optagelsen mig mulighed 

for at benytte få, men bemærkelsesværdige, citater til brug i afhandlingens femte kapitel - det vil 

sige de aktuelle resultater. En videooptagelse kan være en ulempe, hvis nogle deltagere ikke føler 

sig trygge ved det, men i dette tilfælde var der ingen indvendinger fra de 6 deltagere, hvorfor jeg 

bibeholdt ideen med at optage interviewet på afstand. 

Imidlertid er det essentielt at tilføje, at der ikke er høj reliabilitet ved netop denne 

undersøgelsesmetode. Med dette mener jeg, at grundet min rolle som ordstyrer, er der stor 

sandsynlighed for at udfaldet var blevet anderledes, hvis en anden person havde haft rollen og 

derved havde styret interaktionen blandt deltagerne på en alternativ måde.  Derimod er der høj 

validitet ved denne metode, da denne har haft stor relevans set i forhold til min opstillede 

problemformulering. Endvidere anses undersøgelsen for at være gyldig, eftersom der er 

overensstemmelse mellem de to teorier og de spørgsmål, jeg stillede fokusgruppedeltagerne for 

at få svar på problemformuleringen (Andersen, 2010: 83). 

4.1.5: Spørgsmålenes udformning: 

De aktuelle spørgsmål (jf. bilag 4), som jeg på forhånd havde forberedt til fokusgruppeinterviewet, 

blev konstrueret på sådan vis, at teorien skulle kunne afspejles i de stillede spørgsmål.  
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Det indledende spørgsmål som lød: ”De to programmer som lige er blevet vist, er det nogen I har 

set før?” stillede jeg af den grund, at interviewet skulle påbegyndes enkelt og blidt, som Ib 

Andersen (Andersen, 2010: 172) finder mest hensigtsmæssigt. Man kan godt kalde det et 

opvarmningsspørgsmål, som ikke kræver betydeligt store eftertænksomheder fra deltagernes side.  

Efterfølgende stillede jeg et spørgsmål omkring hvilke specifikke ting, de 6 deltagere havde lagt 

mærke til i de to fremviste tv-sekvenser. Dette valgte jeg, da jeg fandt det yderst interessant at 

høre, hvorvidt deltagerne udelukkende ville nævne ting som vedrørte specifikke handlinger eller 

specielle personkarakterer frem for eventuelle produkter. Dette spørgsmål skulle endvidere give 

mig en idé om, hvorvidt deltagerne, der agerede som tv-seere, blev stimuleret af reklamemæssige 

eksponeringer i form af diverse produkter som indgik i de to tv-programmer.  

Set ud fra de to teorier, som benyttes i denne sammenhæng, handler PPL i tv-programmer om, at 

afsenderens budskab skal afkodes af modtagerne og dernæst resultere i en eventuel lagring i 

hukommelsen. Det kan tilføjes, at henholdsvis Lasswell’s kommunikationsteori samt Ole E. 

Andersens teori omkring menneskers perceptionsproces er tæt forbundet, idet afsenderens 

kommunikative budskab gerne skulle resultere i en lagring i tv-seernes hukommelse.  

På baggrund af ovennævnte, konstruerede jeg de resterende 9 spørgsmål på en sådan måde, at de 

var mere specifikke og konkrete, da disse udelukkende omhandlede diverse mærkeplaceringer 

samt ikonet ”P”, som kort blev fremvist i begge tv-sekvenser. Til disse spørgsmål kan det siges, at 

jeg krævede betydeligt mere af deltagerne, eftersom jeg indirekte opfordrede dem til at genkalde 

eventuelle stimuli frem fra deres hukommelse. Dette vil sige, at jeg som ordstyrer testede, 

hvorvidt deltagerne havde benyttet deres sanser (primært syn- og høresansen) under tv-seningen 

samt deres evne til at genkalde de stimuli og indtryk, de havde fået og kunne erindre. Til dette 

havde jeg endvidere i henhold til spørgsmål 6 (”Har i set netop disse produkter i programmerne?”), 

på forhånd fundet diverse billeder af produkter, der indgår i begge de to tv-sekvenser. Disse ses i 

bilag 5 og er opdelt på to sider, som viser produkter fra både ”Masterchef” og ”Familien fra 

Bryggen”. 

I kapitel 5 fremgår de aktuelle resultater fra fokusgruppeundersøgelsen.  
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4.2: Spørgeskemaundersøgelse: 
I det indledende kapitel angav jeg, at en af fordelene ved en kvantitativ dataindsamlingsmetode 

er, at man som undersøger får mulighed for at indhente nogle generelle data omkring 

respondenternes holdninger til et givent emne (Hansen, 2007: 323).  

En anden og væsentlig fordel ved en kvantitative spørgeskemaundersøgelse er, at besvarelserne 

er forholdsvist nemme at efterbehandle og derved hurtigt vil give et overordnet indtryk af 

respondenternes kendskab og holdninger (Andersen, 2010: 174). Desuden kræver det ikke nogen 

betydelig form for økonomiske ressourcer, da det hele foregår elektronisk. 

I de efterfølgende afsnit vil jeg beskrive, hvorledes hele forløbet omkring 

spørgeskemaundersøgelsen er foregået. 

4.2.1: Udsendelse af spørgeskema: 

Den kvantitative undersøgelse bestod, som nævnt i kapitel 1, af et elektronisk spørgeskema, der 

blev sendt ud til 332 personer fra henholdsvis min Facebook-profil og Yahoo mail. Dette kan ifølge 

Finn Rolighed Andersen mfl. betegnes som værende en bekvemmelighedsudvælgelse, da 

respondenterne er blevet udvalgt på den mest enkle og nemme måde (Andersen mfl., 2004: 268). 

De 332 personer som spørgeskemaet blev sendt til, kan betegnes som værende den 

stikprøveramme, jeg har valgt at benytte i netop denne undersøgelse (Andersen mfl., 2004: 265). 

Dette spørgeskema blev udsendt mandag den 20. august 2012 og lukket mandag den 3. 

september - det vil sige at respondenterne havde 14 dage til at besvare spørgeskemaet. 

Spørgeskemaet blev konstrueret via Survey Monkey (Survey Monkey, 2012) som er en 

internetvirksomhed, der specialiserer sig i online forbrugerundersøgelser. De udbyder forskellige 

services indenfor markedsundersøgelser og var en optimal løsning til denne afhandling. 

4.2.2: Konstruktion af spørgeskema: 

På trods af enkelte metodeteoretikeres holdninger til konstruktionen af et spørgeskema, blandt 

andet Ib Andersen og Rasmussen mfl., valgte jeg at påbegynde spørgeskemaet med demografiske 

spørgsmål, da jeg mener at dette var mest hensigtsmæssigt i netop denne undersøgelse.  

På baggrund af emnet, mærkeplaceringer og PPL, fandt jeg det nødvendigt at respondenterne 

skulle varmes op med de nemme og kedelige spørgsmål, som Ib Andersen beskriver disse typer af 
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spørgsmål (Andersen, 2010: 178). Jeg er af den mening, at der ville være stor sandsynlighed for, at 

et højt antal respondenter ikke ville fuldende spørgeskemaet, hvis de konkrete spørgsmål omkring 

PPL var blandt de første spørgsmål, da det muligvis ville virke uoverskueligt, for kedeligt eller for 

krævende at besvare.  

Den reelle spørgeramme blev dannet på baggrund af henholdsvis kommunikationsteorien, 

perceptionsteorien samt de input jeg fik fra fokusgruppeinterviewet. Spørgeskemaet ses i bilag 6, 

hvor opdelingen desuden er angivet med sidenumre under de respektive spørgsmål.  

Jeg valgte at fordele de 16 spørgsmål på ni sider, eftersom nogle af spørgsmålene ikke skulle være 

mulige for respondenterne at læse, før de forudgående spørgsmål var besvaret. På denne måde 

sikrede jeg, at respondenterne ikke på forhånd fik mulighed for, at klikke videre fremad og derved 

læse eventuelle svar og kommentarer fra de efterfølgende spørgsmål. Med dette hentyder jeg 

primært til de sidste spørgsmål, hvor jeg kommer med beskrivelsen af PPL og ikonet ”P”, efter at 

respondenterne selv har tilkendegivet deres bud på dets betydning. 

Hvad yderligere angår selve spørgsmålene, valgte jeg, at fire spørgsmål ikke skulle være 

obligatoriske, eftersom jeg på forhånd havde en formodning om, at det med stor sandsynlighed 

ikke ville være alle som ville have et reelt svar på netop disse spørgsmål. Det drejer sig om 

spørgsmålene 10, 12, 14 og 151, der blev ikke-obligatoriske, og dette har resulteret i en lav 

svarprocent på netop disse spørgsmål. Jeg mener dog, at det var den rette beslutning jeg tog, da 

der ellers havde været stor risiko for, at respondenterne havde standset deres besvarelse af 

spørgeskemaet grundet manglende mulighed for at skippe videre til næste spørgsmål. 

Endvidere blev spørgeskemaet konstrueret på en sådan vis, at der både var åbne og lukkede 

spørgsmål. Dog var det primært lukkede spørgsmål, eftersom jeg ved benyttelse at denne form for 

spørgsmål fik indhentet data som forholdsvis nemt kunne efterbehandles efter afslutning 

(Andersen mfl., 2004: 276). Desuden har netop disse data større potentiale til krydstabulering, 

                                                           
1
 10: ”Hvis ja, nævn op til tre tv-serier eller tv-programmer som du mener, indeholder fremtrædende placeringer af 

mærkevarer og produkter.” 
12: ”Hvis ja, hvilke tv-serier og tv-programmer var det?”. 
14: Hvis ja, hvad betyder ”P’et?”. 
15: ”Hvad betød dette ”P” for din sening af programmet?”. 
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eftersom disse såkaldte hårde data er langt mere enkle at stille op mod hinanden til 

sammenligning. 

4.2.3: Spørgeskemaets prætest: 

Ib Andersen (2010) skriver i bogen ”Den Skinbarlige Virkelighed” således omkring prætests: 

”Afprøv altid spørgeskemaet på nogle testpersoner, før du går i gang med en undersøgelse. Det er 

en dødssynd at undlade det” (s.179). På det grundlag valgte jeg, at præteste mit spørgeskema på 5 

personer i aldrene 19, 32, 51, 57 og 62, eftersom det var essentielt, at alle aldersgrupper ville 

kunne forstå samtlige spørgsmål i spørgeskemaet.  

Udfaldet af prætesten blev, at enkelte spørgsmål måtte revideres inden den aktuelle udsendelse, 

da en enkelt testperson mente, at henholdsvis spørgsmål 10 og 12 ikke var tilstrækkelige. Hvad 

angår spørgsmål 10 blev der tilføjet ”op til” i spørgsmålet som før lød: ”Hvis ja, nævn tre tv-serier 

eller tv-programmer som du mener, indeholder fremtrædende placeringer af mærkevarer og 

produkter”.  

Spørgsmål 12 havde jeg konstrueret således, at svarmuligheden var en kommentarboks, dog 

mente en af testpersonerne, at det ville være mere gavnligt med linjer til respondenternes svar. 

Prætesten bidrog først og fremmest til, at fejl og mangler blev udbedret og dernæst, at der blev 

større sandsynlighed for, at samtlige potentielle respondenter ville kunne forstå de stillede 

spørgsmål i spørgeskemaet og derved øge chancen for at indhente et større antal besvarelser. 

4.2.4: Frafald: 

Ifølge Ib Andersen (2010) kan det ikke undgås, at man oplever frafald i en dataindsamling (s.180). 

Som tidligere anført, udsendte jeg spørgeskemaet til 332 personer fra kontaktlisterne fra 

henholdsvis min Facebook-profil og min private Yahoo-mail. Ud af disse 332 personer, var der 142 

som påbegyndte spørgeskemaet, men blot 132 som fuldførte det, det vil sige 93 % komplet 

udfyldte spørgeskemaer.  

De ikke-fuldførte spørgeskemaer, som udgør 7 %, skyldes i dette tilfælde muligvis de 4 ikke-

obligatoriske spørgsmål, hvorfor nogle respondenter valgte at springe dem over eller ikke følte at, 

de kunne besvare disse spørgsmål. 
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Set ud fra det totale antal potentielle respondenter blev den komplette svarprocent 39,75 % 2, 

hvilket, jeg ærligt må udtale, er en anelse skuffende. Jeg havde oprindeligt håbet på en 

svarprocent på minimum 50 %, når antallet af potentielle respondenter bliver taget i betragtning 

samt den forholdsvis lange besvarelsesfrist. 

Der kan være utallige begrundelser for denne forholdsvise lave svarprocent, men først og 

fremmest mener jeg, at det skyldes respondenternes glemsomhed. Jeg er da den overbevisning, at 

størstedelen af disse har haft oprigtige intentioner om at besvare spørgeskemaet, men at det er 

blevet udsat utallige gange, muligvis på grund af tidspres og af den grund ikke har fået udfyldt det 

inden for tidsrammen på 14 dage, på trods af den reminder som blev udsendt fredag den 31. 

august 2012. 

Foruden ovennævnte begrundelse for frafaldet er der yderligere en sandsynlighed for, at 

respondenterne har fundet emnet for svært eller uoverskueligt at sætte sig ind i og af den grund 

har fravalgt at deltage i undersøgelsen. 

Det skal dog afslutningsvis tilføjes, at de spørgeskemaer, som blev udfyldt, godt kan bruges til 

besvarelsen af afhandlingens problemformulering og derved give et billede af danske tv-seeres 

holdning og kendskab til PPL. 

4.2.5: Stikprøverammens flertal: 

På et overordnet plan, blev resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, baseret på demografiske 

opdelinger, som følger: 

 

Størstedel af respondenter: %-sats: 

Kvinder 77 % 

Aldersgruppe 25-29 44 % 

Bosiddende i 

hovedstadsområdet 

86 % 

Fuldtidsansatte 49 % 

                                                           
2
 132x100/332=39,75 % 
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Enlig/gift 30 % /30 % 

Ingen børn 60 % 

     Tabel 4.3: Respondenternes opdeling 

%-satserne i tabellen ovenfor er rundet op eller ned til nærmeste hele tal for at gøre opdelingerne 

mere overskuelige. Som det ses ud fra tabel 4.3, er opdelingen af respondenter ud fra 

besvarelserne af de demografiske og indledende spørgsmål ret tydelig opdelt, det vil sige en klar 

indikation af hvilken respondentgruppe min stikprøveramme kom til at bestå af. Størstedelen af 

respondenterne i denne undersøgelse var kvinder (77 %) i aldersgruppen 25-29 (44 %), 

bosiddende i hovedstadsområdet (86 %). Endvidere er flertallet af svarpersonerne fuldtidsansatte 

(49 %) og enten enlige (30 %) eller gift (30 %) og uden børn (61 %). 

Resultatet af den kvantitative undersøgelse forekommer i kapitel 5, afsnit 5.2. 

4.2.5: Validitet: 

Ved enhver kvantitativ undersøgelse er det essentielt at bestræbe sig på, at de indsamlede data er 

valide, det vil sige at de er gyldige og har relevans for det, man som undersøger udforsker. Ifølge Ib 

Andersen (2010) kan henholdsvis gyldighed og relevans beskrives således: ”Gyldigheden siger 

noget om den generelle overensstemmelse mellem vores teoretiske og vores empiriske 

begrebsplan. Relevansen siger noget om, hvor relevant det empiriske begrebs-/variabeludvalg er 

for vores problemformulering” (s.83).  

Dette, mener jeg, er tilfældet i min undersøgelse, og på det grundlag vil jeg mene, at den 

indsamlede empiri fra den kvantitative undersøgelse med rette kan betegnes som valid.  

Spørgerammen blev konstrueret ud fra de to teorier, kommunikationsteorien og 

perceptionsteorien, og kan derfor betegnes som værende gyldig, eftersom der forefindes en stor 

sammenhæng mellem de teoretiske begreber og de stillede spørgsmål.  

Endvidere vil jeg desuden betegne den kvantitative spørgeundersøgelse som værende relevant, da 

spørgerammen også har bidraget til at problemformuleringen kan blive besvaret på gyldigt 

grundlag. Med dette mener jeg, at de stillede spørgsmål reflekterer de undersøgte spørgsmål, som 

problemformuleringen indeholder, og at der af den grund derfor reelt set er blevet målt præcis 

dét, jeg ønskede at måle (Hansen mfl., 2008: 91). 
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4.2.6: Reliabilitet: 

Foruden validitet i en kvantitativ undersøgelse, er det essentielt, at der også er reliabilitet tilstede. 

Ifølge Ib Andersen (2010) forstås reliabilitet således: ”Reliabiliteten angiver, hvor sikkert og præcist 

vi måler det, vi faktisk måler, herunder i hvor høj grad resultaterne fra et måleinstrument eller en 

målemetode bliver påvirket af tilfældigheder” (s.83). Med dette menes, at resultaterne så vidt 

muligt er nøjagtige - det vil sige uden fejl i dataindkodningerne.  

For at uddybe ovenstående, henviser reliabiliteten af et spørgeskema til, hvorvidt resultaterne ville 

blive de samme, hvis respondenterne blev stillet de samme spørgsmål endnu en gang (Hansen 

mfl., 2008: 91). 

Kort sagt fortæller reliabiliteten noget om sikkerheden og præcisionen af de indsamlede data, 

hvorfor fejl og mangler i dataopgørelsen skal undgås. I denne kvantitative undersøgelse vil jeg 

mene, at der er høj reliabilitet tilstede. På baggrund af den valgte metode, og her menes 

benyttelsen af Survey Monkey’s internet service, mener jeg, at databehandlingen er uden fejl, 

eftersom det er et professionelt computerprogram, der har optalt de besvarede spørgeskemaer og 

de dertilhørende rå-data til viderebehandling. Endvidere er det de analyseredskaber og 

valgmuligheder denne virksomhed udbyder, der har bidraget til, at krydstabuleringerne har været 

mulige at konstruere på enkel og simpel vis.  
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5: Resultater 

I dette kapitel vil jeg gennemgå de aktuelle resultater, jeg har fået ud af de to empiriske 

undersøgelser. Endvidere vil jeg, som afslutning på dette kapitel, komme med en foreløbig 

konklusion, for at besvare problemformuleringens underspørgsmål, således at det i kapitel 6 bliver 

muligt at konkludere mere konkret på den samlede problemformulering. 

Kapitlet er opdelt i tre hovedafsnit, hvoraf afsnit 5.1 er tildelt resultaterne af 

fokusgruppeinterviewet, afsnit 5.2 er tildelt resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, og 

afslutningsvis bliver kapitel 5 rundet af med afsnit 5.3 som er et sammendrag på de samlede 

resultater og korte besvarelser på problemformuleringen og de dertilhørende underspørgsmål. 

5.1: Resultat af fokusgruppeinterview: 
Fokusgruppeinterviewet forløb ganske udmærket og gav mig først og fremmest utallige data til 

besvarelsen af afhandlingens problemformulering. Endvidere gav afholdelsen af 

fokusgruppeinterviewet mig stof til eftertanke, som jeg benytter og uddyber i det 

perspektiverende kapitel (kapitel 7).  

Sidst, med ikke mindst, har den erfaring, jeg fik, ved afholdelsen af fokusgruppeinterviewet givet 

mig nogle idéer, jeg kunne bruge til udformningen af den kvantitative undersøgelse i form af et 

spørgeskema. 

Det var yderst interessant at observere og iagttage fokusgruppedeltagernes måde at interagere på 

samt deres opmærksomhed på henholdsvis de to fremviste tv-programmer og de efterfølgende 

spørgsmål, jeg rejste. 

Overordnet set viste samtlige deltagere stor interesse, var opmærksomme og lyttede til både 

hinandens udtalelser og til mine spørgsmål og input. 

På det overordnede plan mener jeg, at fokusgruppeinterviewet var en positiv oplevelse, hvorved 

deltagerne bidrog til min videre bearbejdelse af denne afhandling. 
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5.1.1: Reaktioner og besvarelser: 

De to fremviste tv-sekvenser fra henholdsvis ”Familien fra Bryggen” og ”Masterchef” virkede som 

en underholdningsfaktor for de 6 deltagere. Der blev generelt grinet højlydt, når enkelte 

personkarakterer fra de to tv-programmer sagde eller gjorde noget, som seerne/deltagerne 

opfattede værende komisk. Dette oplevede og tolkede jeg til, at deltagerne var forholdsvis 

involverede af tv-programmerne, hvilket også var hensigten under selve fremvisningen, eftersom 

deltagerne ikke på forhånd havde fået besked om, hvilke ting de skulle lægge mærke til som seere 

af de to tv-programmer. 

For at danne et overblik over fokusgruppedeltagernes respons på mine spørgsmål har jeg 

konstrueret en tabel, hvor de overordnede besvarelser og kommentarer er indsat. Tabellen er 

skrevet i stikordsform, hvorfor jeg i det efterfølgende afsnit vil kommentere og uddybe 

deltagernes besvarelser og derved opnå et overordnet resultat af den kvalitative undersøgelse.  

Tabellen er indsat i selve afhandlingen frem for som vedlagt bilag, da jeg mener, at det giver et 

større overblik over de 11 emner og de dertilhørende besvarelser. Det skal bemærkes, at 

spørgsmålene ikke er skrevet fuldt ud men blot i forkortet form. Samtlige spørgsmål, i fuld længde, 

kan ses i bilag 4. 

Spørgsmål: (se evt. bilag 4) Besvarelser: 

1) Set programmer før? Ja – alle 

2) Lagt mærke til noget? Linse og mor Ann fra ”Familien fra Bryggen” 

3) Genkende PPL? Ja, enige om lidt skjult reklame. Ikke det de 
primært har lagt mærke til. 

4) Synlige produkter? Kvik, Nespresso, Siemens, Red Bull, 7/11 butik, 
Dyreklinikken på Bryggen, Ferrari, limousine, 
tatovør-shop, Flensborg. 

5) Hvorfor disse? Ingen havde noget at tilføje. 

6) Set disse produkter? Ja, nikkede genkendende til mange af de 
fremviste produkter. 

7) Set ”P” i hjørnet? Ingen havde lagt mærke til ikonet ”P” i hjørnet af 
skærmen ved programmernes start. 

8) Ikonets betydning? Generelt kendskab til reglen, men først efter at 
én af deltagerne havde ytret sig. 

9) Min forklaring. Nikkede genkendende til min forklaring af ikonets 
betydning. 

10) Yderligere? Ingen kommentarer! 
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5.1.1.1: Programforskelle: 

Et af de punkter, jeg har fundet bemærkelsesværdig ved fokusgruppeinterviewets indledende 

spørgsmål, er, at størstedelen af de ting/handlinger/personer, som deltagerne angav, at de havde 

bemærket under fremvisningen af de to tv-sekvenser, stammende fra ”Familien fra Bryggen”. 

Deltagerne påpegende forholdsvis mange effekter fra netop dette tv-program, men ikke noget 

nævneværdigt fra tv-programmet ”Masterchef”.  

Dette bekræfter min formodning om, at danske tv-seere lægger mærke til flere ting i én type tv-

program frem for et andet også på trods af underholdningsfaktorerne i begge fremviste 

programmer.  

Efter min personlige mening er ”Familien fra Bryggen” dog mere komisk end ”Masterchef”, og på 

det grundlag er jeg overbevist om, at fokusgruppedeltagerne deler samme mening og derfor har 

bemærket flest ting/handlinger/personer fra dette tv-program frem for det andet.  

5.1.1.2: Aldersforskelle: 

I relation til ovenstående afsnit skal det imidlertid tilføjes, at min formodning om, at 

aldersforskellen blandt deltagerne havde nogen indflydelse på, hvilke eventuelle produkter og 

brands, der blev bemærket, er blevet afkræftet. Til dette skal tillægges, at jeg fandt det interessant 

at høre, hvilke produkter og brands der var genkendelige for henholdsvis de mandlige og 

kvindelige deltagere, da jeg stillede spørgsmål 4, som vedrørte produkter, de synes havde været 

synlig i de to fremviste tv-sekvenser.  

Som det ses i tabel 5.1. ovenfor, kunne deltagerne angive adskillige synlige produkter og brands. 

De to kvindelige deltagere nævnte blandt andet køkkenproducenten KVIK-køkken og 

kaffespecialisten Nespresso, hvorimod de mandlige deltagere påpegede produkter og brands 

11) Hvilke andre 
programmer kan erindres?  
 
(NB! deltagerne fik blandet 
almindelige reklamer, 
programsponsering og PPL 
sammen – derfor fik jeg de 
mange forskellige svar). 

Olsenbanden film (gamle bus-reklamer), 
programsponsering Neophos, El-giganten, Cillit 
Bang, Leasy, Tuborg reklamer, Wupti, Tips & 
Lotto, Luffe, Skoda (Tour De France), Mac 
computere i adskillige film, Aston Martin i James 
Bond filmene, Budweiser i adskillige film, produkt 
placering i diverse musikvideoer. 

Tabel 5.1: Deltagerbesvarelser 
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såsom Siemens, Red Bull og Ferrari. Dette finder jeg nævneværdigt, eftersom disse genkendelser 

og erindringer omkring synlige produkter og brands formegentlig er opstået ud fra henholdsvis 

mændenes og kvindernes personlige interesser. Dette udsagn bliver uddybet yderligere i 

nedenstående afsnit som omhandler produkterindring. 

5.1.1.3: Produkterindring: 

Ud fra ovenstående besvarelser, finder jeg det interessevækkende, at der er en markant forskel 

på, hvilke typer af produkter og brands henholdsvis mænd og kvinder lægger mærke til i tv-

programmer.  

Det kan anerkendes, at grundlaget for forskellen mellem de produkt- og brandtyper, henholdsvis 

mænd og kvinder synes er synlige i danske tv-programmer, opstår ud fra en form for 

interessefaktor, det vil sige hvilke specifikke ting mænd og kvinder er interesserede i og derfor 

finder relevant for sig selv.  

Denne anerkendelse bliver desuden bekræftet af perceptionsteorien, eftersom denne hentyder til, 

at man som menneske bevidst eller ubevidst fravælger at indkode visse eksponeringer i sin 

hukommelse, alt efter hvorledes man på et individuelt plan opfatter eksponeringen som relevant 

eller irrelevant (Solomon mfl., 2006: 36). Der er altså tale om selektiv perception (Andersen, 2011: 

32) for begge køns vedkommende, når det angår de produkter, deltagerne lagde mærke til og 

kunne erindre efterfølgende. 

I forlængelse med dette udsagn, er fokusgruppedeltagernes besvarelser af spørgsmål 53 ikke 

overraskende for mig. Med dette mener jeg, at på trods af deltagernes evne til at påpege visse 

synlige produkter og brands i de to tv-sekvenser var de ikke i stand til at redegøre for, hvorfor det 

netop var disse ting, de havde lagt mærke til. Her kan det derfor konkluderes, at 

fokusgruppedeltagerne, i henhold til perceptionsteorien, ubevidst har valgt at indkode og lagre 

visse produkter og brands i deres hukommelse og derved fravalgt andre, vel at mærke uden selv at 

vide hvorfor.  

                                                           
3
 5: ”Har i tænkt over hvorfor det netop er disse produkter i har lagt mærke til? Er det fordi at i selv har nogle af dem 

derhjemme? Eller det produkter i kan huske i har set i tv-reklamer, tilbudsaviser, butikker, hos familien, vennerne 
osv.?” 
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Det er netop dette formål (at tv-seerne ubevidst opfanger diverse afsides produkter og brands i tv-

serier og tv-programmer) som reklamer i form af PPL i tv-serier og tv-programmer forsøger at 

opnå - deraf betegnelsen ”skjult” reklame. 

Endvidere fremviste jeg i forbindelse med spørgsmål 64 en række produkter og brands, som jeg på 

forhånd havde set i de to programmer (jf. bilag 5). Disse blev fremvist en efter en for deltagerne, 

hvorefter jeg udspurgte dem hvorvidt de kunne erindre at havde set netop disse udvalgte 

produkter og brands.  

Deltagerne var yderst ærlige i deres kommentarer, eftersom der var forholdsvis mange af 

billederne som enkelte deltagere ikke kunne huske at have set. På det grundlag valgte jeg at give 

en forklaring på hvor, hvem og i hvilket af tv-programmerne de respektive produkter og brands 

blev fremvist eller båret af personkaraktererne.  

De efterfølgende reaktioner, som jeg bemærkede, at deltagerne fik, var enten en ”nårh ja” 

reaktion eller en ”gud det så jeg slet ikke” reaktion. Dette finder jeg værd at omtale, da begge 

reaktioner på sin vis kan relateres til perceptionsteorien.  

Den førstnævnte reaktion kan påvise en delvis hukommelseslagring eftersom fremvisningen af et 

givent produkt eller brand i lille grad har genkaldt en form for stimulus hos deltagerne, som 

derefter ytrede, at de kunne erindre at have set produktet/brandet fra tv-programmet. Den 

sidstnævnte reaktion, ”gud det så jeg slet ikke”, fastslår dog tydeligt, at deltagerne ikke har 

bemærket det givne produkt/brand og derfor, med stor sandsynlighed ubevidst har fravalgt at 

lagre netop disse eksponeringer i deres hukommelse, altså atter en form for selektiv perception 

fra deltagernes side.   

Det skal tilføjes, at det i fokusgruppeinterviewet på intet tidspunkt skete, at samtlige deltagere 

kunne erindre at have set de produkter eller brands, jeg fremviste, men at det derimod oftest var 

en enkelt eller to deltagere pr. billede. Det var derimod ikke de samme deltagere, som gang efter 

gang kunne nikke genkendende til at havde set de respektive produkter og brands, jeg fremviste, 

hvorfor det atter må anerkendes, at der ikke findes en aldersmæssig forskel på, hvilke produkter 

og brands der lægges mærke til. 

                                                           
4
 6: ”Har i set netop disse produkter i programmerne?” 
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5.1.1.4: Ikonet ”P” og dets synlighed: 

Hvad angår spørgsmål 75 som omhandlede synligheden af ikonet ”P” i de to tv-sekvenser, blev 

besvarelsen et entydigt og klart nej fra samtlige deltagere. Der var ikke en eneste deltager som 

havde bemærket det lille ikon i hjørnet af skærmen, og på det grundlag anerkendes det, baseret 

på fokusgruppeinterviewet, at ikonet ”P”, i henhold til underspørgsmål 2 i problemformuleringens 

underspørgsmål, ikke er tydeligt, eller synligt for den sags skyld.  

Dog udviste enkelte deltagere, på trods af den manglende opfattelse af ikonet ”P”, et forholdsvis 

klart kendskab til dets betydning. Jeg formoder, at grunden hertil forligger på de korte tv-klip, 

omhandlende den nyindførte medialovgivning, der blev fremvist på diverse tv-kanaler først på året 

i 2011. Disse havde til formål at informere danske tv-seere omkring medialovgivningen samt at 

”advare” omkring tv-programmer som indeholder PPL.  

De resterende deltagere kunne, i henhold til spørgsmål 96, forsigtigt nikke genkendende til ikonets 

betydning, men sagde dog, at de ikke havde hørt om den specifikke medialovgivning førhen.  

På et generelt plan udviste deltagerne et vist kendskab til fænomenet PPL og kunne i forlængelse 

med spørgsmål 117 derfor angive adskillige tv-serier, tv-programmer eller andre former for tv-

indhold, som de mente indeholdt fremtrædende produktplaceringer. Ikke desto mindre fik enkelte 

deltagere, som skrevet i tabel 5.1, blandet programsponsering sammen med PPL, og af den grund 

fik jeg mange differentierende kommentarer til interviewets sidste spørgsmål.  

Hvis kommentarerne vedrørende programsponsering udelukkes, finder jeg de resterende 

besvarelser interessante. Der blev blandt andet nævnt gamle Olsen-Banden film, James Bond og 

hans Aston Martin biler, Mac computere og Budweiser øl i film på et generelt plan og sidst med 

ikke mindst musikvideoer, både danske og udenlandske. Disse ovennævnte erindringer omkring 

fremtrædende produktplaceringer beretter ikke blot noget om deltagernes erindringer, men også 

omkring deres individuelle interesser, der igen hænger sammen med perceptionsteorien.  

De to førstnævnte besvarelser (Olsen-Banden og James Bond) blev angivet af deltageren Søren på 

24, hvorefter de næste tre (Budweiser, Mac og musikvideoer) blev angivet af David på 35 (jf. bilag 

                                                           
5
 7:”Har nogle af jer lagt mærke til dette ikon i hjørnet af skærmen mens vi har set de to programmer?” (Plus billede). 

6
 Jeg forklarede ikonet ”P” og dets betydning 

7
 11: ”hvilke andre tv-serier og tv-programmer kan i huske hvor der er fremtrædende produktplaceringer?” 
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3, deltagerinformationer). Det må anerkendes, at med begge deltageres baggrund taget i 

betragtning, findes der en logisk sammenhæng mellem baggrund, interesser og begges evne til at 

genkalde netop disse film og produkter fra deres hukommelse, ganske som perceptionsteorien 

hentyder. 

Afslutningsvis havde deltagerne ikke mange kommentarer til forløbet, men erklærede dog, at de i 

fællesskab var enige om, at reklamer generelt har taget overhånd. Ydermere blev det nævnt, at 

ingen af dem førhen har tænkt over, at der er inkorporeret ”skjulte” reklamer i diverse tv-serier og 

tv-programmer, hvorfor det må antages, at deltagernes betegnelse af reklamer ikke inkluderer 

PPL. 

5.2: Resultat af spørgeskemaundersøgelse: 
Som anført i kapitel 4 resulterede min spørgeskemaundersøgelse i en svarprocent på helt nøjagtigt 

39,75 % ud af det samlede antal potentielle respondenter (332 personer). I dette afsnit vil jeg 

gennemgå de besvarelser, jeg har modtaget, og ydermere krydstabulere enkelte spørgsmål, 

heriblandt de besvarelser jeg har fundet mest interessante og relevante set i forhold til 

problemformuleringen og de dertilhørende underspørgsmål. 

Samtlige besvarelser ses i en oversigt i bilag 7 og er den mest simple metode til at liste de 

indsamlede data op. Dog skal det bemærkes, at besvarelserne på de spørgsmål, hvor 

respondenterne selv fik mulighed for at kommentere eller skrive svar, er vedhæftet på de sidste 

sider af bilag 7. Det er henholdsvis spørgsmål 10, 12, 14 og 15 dette vedrører.  

5.2.1: Overblik over resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen: 

På et overordnet plan, mener jeg, at indsamlingen af data via spørgeskemaet har resulteret i nyttig 

og brugbar viden til benyttelse i min kandidatafhandling. 

I dette afsnit vil jeg kort og konkret gennemgå de indsamlede data for at danne et overblik over 

udfaldet at den kvantitative undersøgelse. Samtlige % -satser er rundet op eller ned til nærmeste 

hele tal for at bevare overblikket over resultaterne. 

5.2.1.1: Tv-vaner: 

De primære og mest essentielle data udgør de besvarelser, der vedrører respondenternes tv-

vaner, det vil sige adfærd, erindringer om tv-programmer indeholdende PPL samt deres kendskab 
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og holdning til fænomenet. Hvad angår omfanget af tv-sening om dagen, afkrydsede et lille flertal 

rubrikken 2-2 timer og 59 minutter (29 %).  

Hvad yderligere angår flertallet af respondenternes tv-vaner, det vil sige hvor meget tv de ser 

dagligt, er det værd at bemærke, at udfaldet af min undersøgelse viste et forholdsvis 

sammenligneligt resultat set i forhold til data fra Danmarks Statistik. Ifølge Statistisk Årbog 2012 

fra Danmarks Statistik, ser danskerne i gennemsnit tv i 3 timer og 18 minutter dagligt (DST, 2012).  

Det er en forholdsvis lille afvigelse, der findes mellem de to undersøgelser, og det kan diskuteres, 

hvorvidt afvigelsen er opstået på grund af differentierede afkrydsningsintervaller i de to 

undersøgelser. Endvidere kan afvigelsen også være opstået ud fra, hvorvidt respondenterne har 

været oprigtige i deres besvarelser af spørgsmål fra henholdsvis Danmarks Statistik og fra mig, 

eller om det i realiteten er antallet af respondenter, der ligger til grund. Danmarks Statistik har jo 

med stor sandsynlighed indsamlet et langt større antal besvarelser, end jeg har, eftersom de 

formodes at have flere ressourcer til rådighed. 

Alt andet lige finder jeg det interessant, at det gennemsnitlige antal tv-seningstimer pr. dag ligger i 

dette interval, da jeg oprindeligt havde en formodning om, at danske tv-seere dagligt ser mere tv, 

end min undersøgelse har konstateret.  

Denne formodning opstod ud fra spørgsmål 10 i spørgeskemaundersøgelsen, som omhandlede tv-

serier og tv-programmer, der indeholder fremtrædende placeringer af mærkevarer og produkter. 

Den lange liste med respondenternes besvarelser bidrog til, at jeg formodede, at danskerne 

generelt så flere timers tv dagligt end påvist.  

I forbindelse med de tv-kanaler, som hyppigst bliver set af respondenterne, blev resultatet, at det 

primært er tv-kanalerne TV2 (62 %) og TV3 (42 %), der bliver set, og størstedelen (67 %) kan ikke 

erindre at have set fremtrædende mærkevarer og produkter i danske tv-serier og tv-programmer. 

Dog skal det tilføjes, at de resterende respondenter, som svarede ja til at kunne erindre 

fremtrædende mærkevarer og produkter i tv-serier og tv-programmer, har tilføjet forholdsvis 

mange tv-serier og tv-programmer på den indsatte liste i bilag 7.  
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Nedenfor i tabel 5.2 er vist en top tre liste over respondenternes besvarelser på spørgsmålet, der 

vedrørte hvilke tv-serier og tv-programmer, de mener, indeholder fremtrædende 

produktplaceringer.  

 

 

 

 

 

Tabel 5.2: Top tre over tv-programmer 

 

Ud fra samtlige tilføjede titler i spørgeskemaundersøgelsen er reality-programmet ”Paradise 

Hotel” hyppigst nævnt og indtager derfor en klar førsteplads i den ovenstående top tre liste. 

Herefter forekommer tv-programmet ”Masterchef”, og på en delt 3. plads findes ”Go’ Morgen 

Danmark” og ”4-stjerners Middag”.  

Ved netop disse besvarelser finder jeg det bemærkelsesværdigt, at de to førstnævnte tv-

programmer vises på TV3 og de to sidstnævnte fra henholdsvis TV2 og Kanal5. Personligt har jeg, 

og gør stadig, hyppigst set tv-programmer indeholdende PPL på TV3, hvorfor jeg finder det 

interessant, at respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen er enige. Jeg havde, på grundlag af 

at 62 % af respondenterne primært ser TV2, forventet at førstepladsen i top 3 listen, ville blive tv-

serier fra netop denne kanal. 

5.2.1.2: Ikonet ”P”: 

Hvad angår spørgsmålet som vedrørte respondenternes erindring omkring diverse tv-serier og tv-

programmer hvor ikonet ”P” blev fremvist i hjørnet af skærmen, blev udfaldet overbevisende 

negativt. Nedenfor ses fordelingen af respondenternes besvarelser. 

 

Top tre over mest sete tv-programmer: 

1) Paradise Hotel 

2) Masterchef 

3) Go’ morgen Danmark/4-stjerners 

Middag 
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Ja til set ”P” på skærm Nej til set ”P” på skærm 

27 % 73 % 

Tabel 5.3: Set ikon på skærm 

 

Som det ses i tabellen ovenfor, klikkede 73 % nej til spørgsmålet, hvilket jeg personligt havde 

forudset forinden udsendelsen af spørgeskemaet. Dette punkt kommer jeg nærmere ind på senere 

i dette kapitel.  

De resterende 27 % har dog formået at tilføje enkelte tv-serier og tv-programmer, hvorfra de kan 

erindre at havde set ikonet ”P”. Det er atter ”Paradise Hotel” og ”Masterchef” (fra TV3), som 

flertallet har tilføjet, men også tv-serier og tv-programmer såsom ”Big Brother” (Kanal4), 

”Kongerne af Marienlyst/Rømø” (Kanal5) og ”Fristet” (TV3) er blevet nævnt.  

De afsluttende spørgsmål omhandlede respondenternes kendskab og holdning til henholdsvis 

ikonet ”P” samt dets betydning. 

  

Kendskab til ”P” og dets betydning Intet kendskab til ”P” og dets betydning 

39 % 61 % 

Tabel 5.4: Kendskab til ikon 

 

Som det ses i tabel 5.4 ovenfor, viste spørgeskemaundersøgelsen, at 61 % ikke vidste hvad ikonet 

betyder, dog kunne de resterende 39 % godt påpege dets betydning. Størstedelen af 

besvarelserne var et kort og konkret ”Product Placement” eller ”Produkt Placering”, men enkelte 

valgte at uddybe besvarelsen med eksempelvis citater som følgende: 

 

 ”At der er reklamer for diverse produkter i programmet”. 

 ”Product Placement. Altså at der er reklame for forskellige typer produkter. F.eks. Ota 

Solgryn eller noget i den stil…”. 
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 ”Firmaer betaler producenten for at få vist deres varer”. 

 ”Noget med markedsføring af produkter”. 

 

Ud fra ovenstående citater fra spørgeskemaundersøgelsen, må det kunne konkluderes, at netop 

de respondenter, som afkrydsede feltet ja til spørgsmålet vedrørende kendskab til ikonet ”P’s” 

betydning, har en forholdsvis nøjagtig viden omkring ikonet ”P” og dets betydning.  

Det afsluttende spørgsmål skulle påpege, hvilke holdninger respondenterne havde til fænomenet 

PPL. Overordnet set viser undersøgelsen, at flertallet har en positiv holdning til PPL eftersom blot 

37 personer ud af de 136, der besvarede netop dette spørgsmål, har afkrydset de rubrikker, som 

påpegede negative holdninger. 

5.2.2: Detaljeret resultater af spørgeskemaundersøgelsen: 

I afsnittet ovenfor er samtlige resultater blevet gennemgået kort og konkret for at danne et 

overblik over alle de indhentede data fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. I dette afsnit 

vil jeg analysere de respektive data ved at krydstabulere de spørgsmål, jeg finder mest 

interessante og relevante set i forhold til problemformuleringen samt underspørgsmålene. 

Desuden har jeg i dette afsnit, hvor jeg krydstabulerer enkelte udvalgte spørgsmål og besvarelser, 

valgt at ændre en anelse i aldersopdelingerne. Dette vil sige, at henholdsvis aldersgruppen 30-39 

og 40+ er lagt sammen, eftersom disse grupperinger ikke er synderligt store i netop denne 

spørgeskemaundersøgelse. Endvidere mener jeg, at sammenlægningen af aldersgrupperinger 

bidrager til en mere overskuelig analyse af de indsamlede data. 

Derudover har jeg stillet grupperingerne skarpt op mod hinanden ved at benytte en metode, hvor 

hver søjle i figurerne, det vil sige hver enkelt aldersgruppering, udgør 100 %, hvilket betyder, at 

indikationen af, hvor flertallet befinder sig, bliver endnu mere klar og tydelig.  

5.2.2.1: Alder og tv-sening: 

Først og fremmest finder jeg det relevant for afhandlingens problemformulering og derved det 

endelige resultat at krydstabulere spørgsmål 18 og 79, da jeg i et af problemformuleringens 

                                                           
8
 1:”Alder” 

9
 7: ”Hvor mange timer vil du mene at du i gennemsnit ser tv om dagen?” 
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underspørgsmål har stillet spørgsmål til, hvorvidt en aldersmæssig forskel påvirker danske tv-

seeres perception af produkter og brands i danske tv-programmer.  

I figur 5.5 nedenfor illustreres sammenligningen mellem respondenternes alder samt deres tv-

sening pr. dag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som nævnt tidligere, bestod størstedelen af respondenterne af folk i aldersgruppen 25-29, men i 

henhold til de samlede date fra undersøgelsen, er det desuden denne gruppe som primært ser tv i 

2 til 2 timer og 59 minutter dagligt. Dog skal det tilføjes at, som det ses i figur 5.5 ovenfor, ligger 

fordelingerne blandt alder og antal timers tv-sening dagligt forholdsvis tæt, hvorfor det må 

tydeliggøres, at det er minimaler som adskiller flertallet fra de resterende grupperinger. Dette vil 

sige, at fordelingen mellem tv-sening pr. dag er jævnt fordelt blandt aldersgrupperne men med et 

lille flertal i aldersgrupperingen 25-29.  

Helt konkret, påviste spørgeskemaundersøgelsen, at majoriteten benytter 2-2.59 timer på tv-

sening dagligt, men det skal påpeges, set ud fra figuren ovenfor, at det er interessant at bemærke, 

hvorledes antallet af daglige tv-seningstimer stiger, jo ældre respondenterne er. Med dette 

hentyder jeg hovedsageligt til figurens første søjle, aldersgrupperingen 15-24, hvor ingen 

respondenter har angivet at de ser tv i 4+ timer dagligt. Derimod har flertallet i denne gruppering 

Figur 5.5: Alder og tv-sening 
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angivet, at de ser tv i mindre end 2 timer dagligt, hvilket jeg finder interessant set i forhold til 

besvarelsen af spørgsmål 13 i spørgeskemaet. I afsnittet nedenfor vil dette aspekt blive yderligere 

analyseret i sammenhæng med endnu en krydstabulering.  

5.2.2.2: Kendskab til Ikonets betydning: 

På grundlag af førnævnte interessevækkende udsagn omkring fordelingen af antal tv-

seningstimer, finder jeg det interessant at krydstabulere spørgsmål 110 med spørgsmål 1311 for at 

finde frem til, hvilke aldersgrupper der har størst kendskab til ikonet ”P” og dets betydning.  

Nedenfor i figur 5.6 ses opdelingen af aldre samt besvarelserne ”ja” eller ”nej” til spørgsmål 13 

som lød: ”Ved du hvad ”P’et” i hjørnet af skærmen betyder?”. 

 

 

Figur 5.6: Kendskab til ikonet ”P’s” betydning 

 

Som nævnt tidligere i dette kapitel, har majoriteten af respondenterne besvaret dette spørgsmål 

med ”nej”. Som det ses ud fra figur 5.6, hvor hver gruppering udgør 100 %, er det hovedsageligt 

den yngre del af respondenterne, der har kendskab til ikonet ”P” og dets betydning. Dette er ret 

interessant set i forhold til den yngste aldersgrupperings angivne svar i relation til antal tv-
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 1: ”Alder” 
11

 13: ”Ved du, hvad ”P’et” i hjørnet af skærmen betyder?” 
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seningstimer dagligt. Med dette hentyder jeg til, at den yngste del af respondenterne, som 

primært ser tv i mindre end 2 timer dagligt, har et større kendskab til ikonet ”P” og dets betydning, 

end eksempelvis den ældste aldersgruppe. Dette aspekt er tankevækkende, eftersom 

sammenhængen logisk set burde være modsat, det vil sige, at de respondenter, som ser mest tv 

dagligt, burde have større kendskab til ikonet ”P” og dets betydning - i hvert fald efter min mening. 

Chancerne for, at respondenterne kan have observeret ikonet i hjørnet af skærmen, burde være 

større, jo mere tv der bliver set, og på det grundlag finder jeg resultatet af henholdsvis 

krydstabulering 1 og 2 interessante set ud fra den reelle situation. 

Hvad angår aldersgrupperingen 25-29, kan det ud fra figur 5.6 ses, at disse respondenters 

kendskab til ikonet ”P” er fordelt næsten som den yngre aldersgruppering. Til dette skal det dog 

igen tillægges, at størstedelen af respondenterne (44 %) er personer i denne aldersgruppe, men 

jeg finder alt andet lige opdelingen bemærkelsesværdig. Med dette mener jeg, at grupperingen 

25-29 kan betegnes som den unge gruppe, hvorfor jeg finder det tankevækkende at forskellen 

blandt disse personers kendskab versus intet kendskab kan være så ligeligt opdelt.  

Ydermere kan denne gruppering i sammenligning med TNS Gallups kompas segmentering 

betegnes som mest sammenlignelig med det moderne-individorienterede segment, der er 

kendetegnet ved at have knaphed på tid og generel travlhed i hverdagen (TNS Gallup, 2012). Disse 

kendetegn hænger tæt sammen med antal timer med tv-sening pr. dag og kan - groft skitseret - 

være grundlaget for, at en stor del af respondenterne i aldersgruppen 25-29 ikke har kendskab til 

ikonet ”P” og dets betydning.   

5.2.2.3: Holdning til PPL: 

Set i relation til respondenternes kendskab til PPL og ikonet ”P” finder jeg det i denne 

sammenhæng endvidere interessant at krydstabulere spørgsmål 112 med spørgsmål 1613, som 

omhandlede respondenternes holdning til PPL i tv-programmer. Nedenfor i figur 5.7 ses denne 

krydstabel, hvor opdelingen af respondenternes holdninger til PPL er meget tydelig. Det er 

primært positive holdninger, som flertallet af respondenterne har angivet i undersøgelsen, hvorfor 

det må antages, at danske tv-seere muligvis har en større tolerance for reklamer, der indgår på 
                                                           
12

 1: ”Alder” 
13

 16: ”Det lille ”P” betyder, at programmet indeholder såkaldt produktplacering, hvor annoncører mod betaling har 
fået bestemte mærker/produkter med i programmet. Hvad er din holdning til sådan produktplacering i tv-
programmer?” 
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naturlig vis i tv-serier og tv-programmer frem for de såkaldte almindelige reklamer såsom tv-spots, 

reklame-annoncer osv. 

 

Figur 5.7: Holdning til PPL 

 

Ydermere indikerer figuren ovenfor, at flertallet af folk i aldersgrupperne 15-24 og 25-29 er 

betragteligt mere positive omkring fænomenet PPL, end den sidste gruppering er, hvilket må være 

en brugbar baggrundsviden for markedsførerne i forbindelse med deres markedsføringsstrategi.  

Med ovenstående udtalelse mener jeg, at på trods øgenavnet, med den negative klang, ”skjult” 

reklame, udviser danske tv-seere på et generelt plan positive holdninger til programmer 

indeholdende reklamer i form af PPL. Endvidere kan det ud fra figur 5.7 meget vel konkluderes, at 

det primært er de ældste respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen, der har negative 

holdninger til fænomenet PPL, hvorfor denne reklameform umiddelbart vil blive mest positivt 

opfattet af den yngre del af befolkningen.  

Ovenstående udsagn er positivt set fra markedsførernes side, eftersom indikationen af, hvilke 

aldersgrupper, der udviser positive holdninger til fænomenet PPL, med rette kan benyttes som 

aktuel viden, når der skal planlægges en reklamestrategi, hvor målgruppen primært er danske 

forbrugere i aldersgrupperne 15-24 og 25-29. 
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5.2.2.4: Fremtrædende mærkevarer i danske tv-programmer: 

Ud fra ovenstående krydstabeller og dertilhørende analyser, finder jeg det væsentligt, at afslutte 

spørgeskemaets resultatafsnit med en afsluttende - men interessant - krydstabulering. Nedenfor i 

figur 5.8 ses krydstabuleringen mellem spørgsmål 114 og 915, som omhandlede, hvorvidt 

respondenterne kunne erindre at have set fremtrædende mærkevare og produkter i danske tv-

serier og tv-programmer. 

 
Figur 5.8: Erindring om fremtrædende mærkevarer 

 

Figur 5.8 giver en klar og tydelig indikation af, hvor få respondenter der i realiteten kan erindre at 

have set mærkevarer og produkter i de tv-serier og tv-programmer, de ser i tv.  

Majoriteten i samtlige aldersgrupperinger kan ikke erindre at have set nogle mærkevarer og 

produkter i de programmer, der ses, og dette finder jeg tankevækkende, når respondenternes 

kendskab til ikonet ”P” og dets betydning tages i betragtning.  

Det skal nu bemærkes, at netop dette spørgsmål blev stillet før det spørgsmål, der vedrører ikonet 

”P”, men det mener jeg ikke har nogen betydning på udfaldet af besvarelserne. Det er dog 

bemærkelsesværdigt, at flertallet har angivet, at de ikke har nogen erindring omkring at have set 
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 1: ”Alder” 
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 9: ”Kan du erindre at have set diverse mærkevarer og produkter på en fremtrædende måde i danske tv-serier og tv-
programmer?” 
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produkter i tv-programmer, eftersom en stor del har tilføjet både tv-serier og tv-programmer i de 

senere spørgsmål, som vedrørte sete programmer indeholdende ikonet ”P”.  

Endvidere kan det ud fra figur 5.8 ses, at der ikke er nogen betydelig aldersmæssig forskel på, 

hvorvidt respondenterne har erindringen om at have set mærkevarer og produkter eller ej. Der er 

en entydig fordeling blandt respondenterne, hvilket kan give en indikation af, at en stor del af 

danske tv-seere - på et generelt plan - ikke bemærker ”skjulte” reklamer, når de ser tv-serier og tv-

programmer indeholdende PPL. 

Nedenfor, i afsnit 5.3 har jeg sammendraget resultaterne af både fokusgruppeinterviewet og 

spørgeskemaundersøgelsen og på påpasselig vis besvaret problemformuleringens 

underspørgsmål. 

5.3: Sammendrag af resultater: 
Underspørgsmålene har fungeret som arbejdsspørgsmål gennem begge undersøgelser, hvorfor jeg 

finder det essentielt på afhandlingens konkluderende kapitel at besvare netop disse. Nedenfor er 

hvert af de 5 underspørgsmål/arbejdsspørgsmål opstillet med korte og konkrete besvarelser og 

forklaringer. 

1: Hvilket kendskab har danske tv-seere til PPL? 

Ud fra henholdsvis fokusgruppeinterviewet og spørgeskemaundersøgelsen kan det konkluderes, at 

danske tv-seere har et vist kendskab til PPL - dog på et overordnet plan.  

Dette konkluderes på det grundlag, at der ud fra spørgeskemaundersøgelse i alt var 39 % som 

kendte til ikonet ”P” og dets betydning, og endvidere at der blot var enkelte fokusgruppedeltagere 

med kendskab til fænomenet PPL, da der blev spurgt til dette i interviewet.  

2: Hvordan reagerer tv-seere, når det lille ”P” fremtræder i hjørnet af deres skærm? Er det 

synligt for dem?  

Generelt må det konkluderes, at ikonet ”P” på ingen måde er synligt for danske tv-seere, hvorfor 

det ikke er muligt at finde frem til eventuelle reaktioner på ”P’et”.  
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Ud fra spørgeskemaundersøgelsen svarede 73 % nej til at have set ikonet på fjernsynsskærmen, og 

i fokusgruppeinterviewet var der ingen deltagere, som havde bemærket det under fremvisningen 

af de to tv-sekvenser.  

Det må antages, at ikonet ”P” med stor sandsynlighed kun er synligt, hvis man på forhånd har 

kendskab til medialovgivningen samt på hvilket tidspunkter af tv-serier og tv-programmer, ikonet 

fremvises. 

3: Hvad er tv-seeres holdning til PPL? 

I spørgeskemaundersøgelsen blev respondenterne spurgt om deres kendskab til ikonet ”P” og dets 

betydning, før jeg gav dem den korrekte beskrivelse af fænomenet. På trods af, at der på 

overordnet plan var et lille kendskab til fænomenet, udviste majoriteten af respondenterne 

imidlertid en positiv holdning til brugen af PPL i tv-serier og tv-programmer.  

Endvidere kan det ud fra fokusgruppeinterviewet konkluderes, at deltagerne var forholdsvis 

indifferente hvad angår deres holdninger til PPL, eftersom de ikke udviste stort kendskab til 

fænomenet på forhånd og generelt var mere fokuseret på de mange traditionelle 

reklameeksponeringer, de bliver udsat for hver dag. De gav ikke udtryk for hverken positive eller 

negative holdninger til fænomenet PPL, hvorfor det må konkluderes at netop disse 6 personer er 

indifferente. 

4: Er der en aldersmæssig forskel på tv-seeres perception af produkter og brands i danske tv-

programmer som indeholder PPL? 

Ud fra fokusgruppeinterviewet må det konkluderes, at der ikke findes nogen betydningsfuld 

aldersmæssig forskel på tv-seeres perception af produkter og brands i danske tv-serier og tv-

programmer. Dog observerede jeg, at der er en forskel mellem mænd og kvinders perception, 

eftersom det var tydeligt, at genkendelige produkter og brands var baseret på deltagernes 

individuelle interesser. 

Endvidere kan det ud fra spørgeskemaundersøgelsen igen konkluderes, at en aldersmæssig forskel 

ikke har nogen betydning for tv-seernes erindring omkring tv-serier og tv-programmer 
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indeholdende PPL baseret på krydstabuleringen af spørgsmål 1 og 9, hvor resultatet blev 

gennemgående negativt. 

5: Hvilke konsekvenser har danske tv-seeres holdning og kendskab til PPL på markedsførernes 

reklamestrategi? 

Grundlæggende kan det siges, at danske tv-seeres holdning og kendskab til PPL har en vis 

indflydelse på markedsførernes reklamestrategi. Det er essentielt for markedsførerne, at tv-seerne 

af et givent tv-program indeholdende PPL har et åbent sind og ikke udviser negative attituder 

overfor fænomenet.  

Positive holdninger bidrager til, at eventuelle produkter og brands, der indgår på naturlig vis i 

danske tv-serier og tv-programmer, kan resultere i positive holdninger til afsenderen, altså 

markedsførerne/virksomhederne, som promoverer deres produkter gennem PPL. Hvis dette 

opnås, vil afsenderen med stor sandsynlighed opnå større kendskab fra modtagernes side, hvilket 

kan resultere i henholdsvis større chance for korrekt indkodning af afsenders budskab samt 

forøget chancer for perception og lagring i seernes hukommelse. Baseret på disse udtalelser, kan 

det konkluderes, at danske tv-seeres holdning og kendskab til PPL har en stor indflydelse på 

markedsførernes reklamestrategi, eftersom benyttelsen af parameteren PPL kun vil resultere i et 

positivt udfald, hvis modtagerne er modtagelige og positive overfor denne form for eksponering. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KANDIDATAFHANDLING 2012 
14. december 

2012 
 

Minette Nielsen, Cand. Ling. Merc. 77 

 

6: Konklusion 

Denne afhandling har omhandlet danske tv-seeres opfattelser, holdninger og kendskab til 

reklameformen PPL. Det har været interessante undersøgelser, jeg har foretaget gennem 

henholdsvis et fokusgruppeinterview og en spørgeskemaundersøgelse, og endvidere har 

fordybelsen i de grundlæggende teoretiske fundamenter, som ligger forud for den samlede 

proces’ gennemførsel, været spændende. 

De to empiriske undersøgelser, jeg har foretaget i min søgen på at besvare problemformuleringen, 

har resulteret i mange interessante aspekter, der gennem processen har sat mine tanker 

yderligere i gang. Jeg hentyder her til de mange respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen 

samt de 6 fokusgruppedeltagere, som alle har bidraget til, at denne afhandling kunne fuldføres. På 

sin vis kan det siges, at alle de kommentarer, besvarelser og ikke mindst egne observationer ved 

interviewet, har været primus motor for mit konstante mod på og iver efter at finde frem til reelle 

besvarelser på min problemformulering og de dertilhørende underspørgsmål. 

6.1: Formål og besvarelse af problemformulering: 
Formålet med min afhandling har været at undersøge forskellige aspekter i relation til PPL som 

reklameform og endvidere til synligheden af ikonet ”P”. Baseret på henholdsvis relevante teorier 

og de to empiriske undersøgelser, konkluderer jeg, at jeg har opfyldt mit formål, eftersom det har 

været muligt at besvare problemformuleringen på baggrund af de indsamlede data. Nedenfor har 

jeg besvaret den overordnede problemformulering samt de dertilhørende underspørgsmål, der 

har fungeret som styrepind gennem hele afhandlingsprocessen. 

Den overordnede problemformulering for afhandlingen lød således:  

”Hvordan opfatter og vurderer danske tv-seere fremtrædende mærkeplaceringer i danske tv-

programmer, herunder specielt programmer som indeholder produkt placering?”  

Besvarelsen på dette hovedspørgsmål kan tillægges adskillige argumenter taget ud fra begge 

gennemførte undersøgelser. Det kan på et overordnet plan siges, at de danske tv-seere, der har 

deltaget i mine undersøgelser, opfatter en del mærkeplaceringer i danske tv-programmer, og 
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endvidere at disse på et generelt plan hovedsageligt vurderer produktplacering eller anden form 

for mærkeplacering som noget positivt.  

Ovenstående aspekt var endvidere en del af problemformuleringens tredje underspørgsmål, som 

direkte lød: ” Hvad er tv-seeres holdning til PPL?”. Det er yderst få respondenter, der har svaret, at 

de opfatter produktplacering som noget negativt og heraf skal tilføjes, at det primært er 

respondenter i den ældste aldersgruppe, som udtrykker denne holdning.  

Problemformuleringens underspørgsmål eller arbejdsspørgsmål har fungeret optimalt gennem 

arbejdsprocessen, eftersom det er disse, der har ligget til grund for størstedelen af de spørgsmål, 

jeg har stillet til både fokusgruppedeltagerne og respondenterne via spørgeskemaet.  

Det første underspørgsmål lød ”Hvilket kendskab har danske tv-seere til PPL?”, og her kan det 

konkluderes, at majoriteten ikke havde noget kendskab til fænomenet, men at de, som kendte til 

det på forhånd, havde et forholdsvist korrekt og entydigt kendskab til produktplacering i danske 

tv-programmer. Her er det dog væsentligt at tilføje, at det primært var danske tv-seere i 

aldersgrupperingen 25-29 som udviste denne form for kendskab til fænomenet, men da denne 

gruppering udgjorde flertallet af respondenterne, finder jeg sammenhængen logisk. 

Endvidere undersøgte jeg i forbindelse med underspørgsmål 2, ”Hvordan reagerer tv-seere, når 

det lille ”P” fremtræder i hjørnet på deres skærm? Er det synligt for dem?”, hvorvidt både 

fokusgruppedeltagerne og spørgeskemarespondenterne kunne erindre at have set det lille ikon 

”P” i nogle af de tv-serier og tv-programmer, de har set.  

Baseret på mine undersøgelser bliver konklusionen hertil, at ikonet på ingen måde er synligt, 

hvorfor det ikke har været muligt at observere eller tolke tv-seernes reaktion når det fremtræder 

på skærmen. Disse reaktioner ville have været interessant at observere og udforske nærmere, 

men grundet min måde at udføre fokusgruppeinterviewet på, her hentyder jeg til titlen ”tv-

sening”, har jeg ikke haft ressourcer til at gennemføre endnu et interview, som udelukkende 

omhandlede ”P’et” og derved tv-seernes reaktioner på dette og ikke på de inkorporerede 

produkter og brands, der reklameres for i tv-programmerne. Hertil skal det tilføjes, at aspektet 

”støj” kan være årsag til, at ikonet ikke er synligt for tv-seerne, da disse med stor sandsynlighed 

primært har bemærket handlingerne i tv-programmerne. 
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På det fjerde underspørgsmål i problemformuleringen, ”Er der en aldersmæssig forskel på tv-

seeres perception af produkter og brands i danske tv-programmer som indeholder PPL?”, kan 

konkluderes, at aldersfordelingen ikke har nogen betydning.  

Baseret på resultaterne af de to empiriske undersøgelser, konkluderes det, at der ikke har 

foreligget nogen aspekter, der kan tolkes som en direkte aldersmæssig forskel på tv-seernes 

perception af diverse produkter og brands. Dog konkluderes det, at forskellen derimod ligger 

mellem kønnene, eftersom jeg under fokusgruppeinterviewet observerede betydelige forskelle på 

deltagernes kommentarer. Jeg hentyder her til mændenes erindring omkring Siemens, Red Bull og 

Ferrari og kvindernes erindring omkring KVIK-køkken og kaffespecialisten Nespresso. Disse 

specifikke erindringer konkluderes at være baseret på deltagernes individuelle interesser og tolkes 

endvidere som værende maskuline og feminine produktvariationer. Det er mest almindeligt, at 

mænd har interesse for biler og teknologi, hvorimod kvinder som oftest interesserer sig mere for 

interiør og ting til hjemmet. 

Det femte og sidste underspørgsmål i problemformuleringen lød således: ”Hvilke konsekvenser har 

danske tv-seeres holdning og kendskab til PPL på markedsførernes reklamestrategi?”. Grundet de 

primært positive holdninger, undersøgelserne har påvist, konkluderes det, at konsekvenserne for 

markedsførernes reklamestrategier i fremtiden vil blive positive, eftersom det er konstateret, at 

tv-seerne fra undersøgelserne ikke oplever PPL som direkte reklame sammenlignet med 

eksempelvis tv-reklamer og andre traditionelle reklameeksponeringer.  

Endvidere, som resultatet af undersøgelserne har udvist, er det generelle kendskab til PPL ikke 

synderligt stort, hvorfor konsekvenserne for markedsførernes reklamestrategier må konkluderes 

at være betydningsfulde. Med dette mener jeg, at markedsførerne i deres strategiske planlægning 

bør tage i betragtning, at kendskabet til PPL ikke er betydelig stort, og derfor har tv-seerne ikke 

indsigt i, at der fremvises ”skjulte” reklamer mens de ser et tv-program og derfor ikke forventer, at 

der forekommer reklamemæssige eksponeringer midt i programmets handling. Det konkluderes 

endvidere, at dette ikke nødvendigvis vil medfører negative konsekvenser, eftersom tv-seerne 

med stor sandsynlighed lægger mærke til adskillige produkter og brands i scenerne, om end 

ubevidst.  
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Afslutningsvis konkluderer jeg, at de overordnede konsekvenser for markedsførernes 

reklamestrategi, baseret på tv-seernes holdning og kendskab til PPL er, at brugen af PPL i danske 

tv-serier og tv-programmer fortsat kan blive udbytterig. Med dette mener jeg, at eftersom 

flertallet i undersøgelserne ikke har stort kendskab til fænomenet men dog har positive holdninger 

til dets eksistens, kan det konkluderes, at markedsførerne med rette kan fortsætte med at 

inddrage PPL i deres strategiske marketingplanlægning.  

6.2: Hypoteser: 
I kapitel 1 opstillede jeg tre hypoteser som jeg nu vil be- eller afkræfte. Først og fremmest havde 

jeg en hypotese om, at danske tv-seere har et basalt kendskab til PPL. Denne hypotese er blevet 

bekræftet som følge af de gennemførte undersøgelser, hvor 39 % af respondenterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen godt kunne angive betydningen af PPL. 

Endvidere havde jeg en hypotese om, at tv-seerne ikke kan udpege produkter og brands i tv-

programmerne, hvis ikke de bliver gjort opmærksom på at de er til stede. Denne hypotese er 

blevet afkræftet, eftersom deltagerne fra fokusgruppeinterviewet godt kunne påpege forskellige 

produkter og mærker som de havde set i de to fremviste tv-sekvenser. 

Afslutningsvis handlede min sidste hypotese om, at danske tv-seere ikke har nogle specifikke og 

stærke holdninger til PPL. Denne sidste hypotese er blevet bekræftet, da størstedelen har udvist 

positive holdninger til benyttelsen af PPL, primært i form af svarmuligheden ”nærmest positiv”, 

hvilket kan tolkes som værende en ”hverken eller” holdning på trods af den udviste positive 

holdning. 

6.3: Metode, troværdighed og yderligere kommentarer: 
De metoder, jeg har benyttet gennem processen, har resulteret i, at problemformuleringen kunne 

blive besvaret. Eftersom de to undersøgelser ikke kan betegnes som værende repræsentative, er 

det altafgørende at tilføje, at min afhandling udelukkende kan benyttes som inspiration til 

eventuelle fremtidige forskningsprojekter.  

De to metoder, som er benyttet i dataindsamlingen, konkluderes at være optimale i denne type af 

undersøgelse, da de har bidraget med både bredde og dybde. Det skal dog pointeres, at grundet 
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den manglende reliabilitet i den kvalitative undersøgelse, ville det have været ideelt, hvis der var 

blevet gennemført flere af disse for at opnå en større troværdighed. Dette ville antageligt have 

bidraget med større indsigt i danske tv-seeres perception af ikonet ”P” samt de produkter og 

brands, der indgår i danske tv-programmer, men det konkluderes dog at gennemførslen af det ene 

fokusgruppeinterview har fungeret optimalt set i relation til netop denne afhandling og de 

ressourcer, jeg har haft til rådighed.  

På grundlag af Lasswell’s kommunikationsteori samt Ole E. Andersens teori omkring 

forbrugerperception, konkluderes det, at sammenhængen mellem teori og metode har fungeret 

efter hensigten, og at det endelige resultat derfor er blevet, som jeg havde håbet. 

Kommunikationsteorien har fungeret som relevant baggrundsviden, det vil sige at jeg fik dybere 

indsigt i den strategiske planlægning af en afsenders budskab samt måden at formidle det på. 

Endvidere har perceptionsteorien fungeret optimalt både som styrepind for de spørgsmål, jeg ville 

stille til fokusgruppedeltagerne og respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen, men også som 

analyseredskab af samtlige besvarelser.  

Afslutningsvis konkluderer jeg min afhandling til at være et fornuftigt projekt, der kan benyttes 

som inspiration for interesserede folk indenfor eksempelvis marketingbranchen, samt til at 

fungere som en miniundersøgelse af danske tv-seeres holdninger og kendskab til reklameformen 

PPL. 
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7: Perspektivering 

Min kandidatafhandling har primært haft fokus på danske tv-seeres perception af henholdsvis det 

lovpligtige ”P” og endvidere de mange placerede produkter, der forefindes i et stort antal af 

danske tv-serier og tv-programmer.  

I dette kapitel vil jeg redegøre for de mulige aspekter, jeg mener, vil være relevant og ikke mindst 

interessant at udforske i fremtiden, for at belyse fænomenet PPL og dets anvendelighed nærmere. 

Undersøgelserne, som blev foretaget i forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen, har 

bidraget til, at man som markedsfører, annoncør eller anden form for kommunikatør, kan danne 

sig et lille billede af, hvorledes danske tv-seere forholder sig til fænomenet PPL, og endvidere 

hvorvidt de bliver stimuleret gennem deres sanser, når de ser et tv-program indeholdende diverse 

produktplaceringer.  

Til ovenstående skal dog tillægges, at undersøgelsernes respondentantal bør tages i betragtning, 

når det angår konklusionen af problemformuleringen. Med dette mener jeg, at antallet af 

henholdsvis fokusgruppedeltagere og respondenter i spørgeskemaundersøgelsen, på ingen måde 

anses som værende højt, set i forhold til den danske population, hvorfor resultatet ikke bør tolkes 

som en endelig og fyldestgørende undersøgelse af danske tv-seeres adfærd som helhed. 

På baggrund af ovenstående finder jeg imidlertid de to undersøgelsers udfald yderst interessant 

og er på det grundlag overbevist om, at samme undersøgelsesmetoder, dog med et langt større 

antal respondenter, ville være spændende og værd at udforske nærmere i fremtiden.  

På trods af, at den nuværende regering er i færd med at få ændret lovgivningen og derved forbyde 

benyttelsen af reklameformen PPL i Danmark, er jeg stadig af den overbevisning, at en 

undersøgelse baseret på danske tv-seeres perception af produkter, som indgår i tv-serier og tv-

programmer, hvad enten det er som produktplacering eller produktsponsering, vil resultere i 

yderst brugbare informationer og viden, som markedsførere, annoncører og andre former for 

kommunikatører kan bruge, når de skal planlægge deres marketingstrategi.  
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Til ovenstående skal desuden tilføjes, at det endvidere ville være relevant, i en eventuel større 

undersøgelse, også at inddrage de specifikke produkter og brands som indgår i tv-programmerne, 

for at undersøge hvorvidt der findes en markant forskel på, hvilke produkter og brands der fanger 

tv-seernes opmærksomhed. Dette ville bidrage til at danne en større sammenhæng mellem teori 

og praksis, det vil sige hvorvidt reklameformen PPL resulterer i den ønskede effekt, som 

afsenderne har forudsagt. Det samme gælder reklameformen produktsponsering, som er meget 

enslydende med produktplacering set fra størstedelen af danske tv-seeres side. 

Afslutningsvis vil jeg tilføje, at den grundlæggende idé omkring ”skjult” reklame er et aspekt, der 

bør udforskes yderligere i eftertiden, eftersom jeg er af den overbevisning, at det er disse 

reklameformer, som vil være mest effektive og virkningsfulde i fremtiden. Denne overbevisning er 

baseret på det grundlag, at danskerne på et generelt plan har givet udtryk for, at de ikke er store 

tilhængere af traditionelle tv-reklamer og andre direkte reklameformer, hvorfor de indirekte 

reklamer tilsyneladende fungerer mere optimalt i nutidens samfund. 
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9: Bilag 

Bilag 1: Mail fra TV3: 

From: minette nielsen [mailto:minette_nielsen@yahoo.dk]  

Sent: 9. maj 2012 11:36 

To: Carsten Ellemo 

Subject: vedr. produktplacering 

Hej Carsten. 

Jeg har fundet din mail-adresse på tv3's hjemmeside og skriver til dig i håb om at du kan hjælpe 

mig. Jeg er kandidatstuderende på CBS og er ved at skrive min afhandling som handler om 

produktplacering i danske tv-programmer.  

Jeg har et spørgsmål omkring produktplacering i tv3's underholdningsprogram "Masterchef" og 

håber at du kan hjælpe mig.  

Jeg søger viden omkring hvilke produkter der indgår i netop dette program som produktplacering og 

ikke som produktsponsering? 

Jeg håber at du kan hjælpe mig med at besvare mit spørgsmål. 

Ha' en god dag. 

Mvh. Minette Nielsen 

 

Hej Minette, 

Vi har et ProgramPartnerskab med KVIK, Marabou og Santa Maria når det kommer til Masterchef. Da 

aftalerne er konfidentielle, kan jeg desværre ikke gå i detaljer omkring dem, men jeg kan sige at en del af 

samarbejdet med disse tre kunder også tæller produkt placering. Endvidere kan produktionsselskabet 

Metronome også have lavet aftale om produkt placering uden om TV3. 

Bedste hilsner 

Carsten 

Med venlig hilsen 

Carsten Ellemo 

Kreativ Kontaktchef 
TV3, Wildersgade 8, 1408 København K. 

carsten.ellemo@tv3.dk 
Tlf.: +45 7730 5614 

Mobil: +45 4099 4904  

mailto:carsten.ellemo@tv3.dk
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Bilag 2: Deltagerblanket til fokusgruppe: 

Fokusgruppeinterview: tv-sening 

Navn:___________________________________________________________________________ 

Alder:___________________________________________________________________________ 

Køn:____________________________________________________________________________ 

Civilstatus:_______________________________________________________________________ 

Børn:___________________________________________________________________________ 

Beskæftigelse:____________________________________________________________________ 

Senest afsluttet uddannelse:_________________________________________________________ 

Boligform:_______________________________________________________________________ 

Hvor meget tv ser du i gennemsnit om dagen?:__________________________________________ 

 

Fokusgruppeinterview: tv-sening 

Navn:___________________________________________________________________________ 

Alder:___________________________________________________________________________ 

Køn:____________________________________________________________________________ 

Civilstatus:_______________________________________________________________________ 

Børn:___________________________________________________________________________ 

Beskæftigelse:____________________________________________________________________ 

Senest afsluttet uddannelse:_________________________________________________________ 

Boligform:_______________________________________________________________________ 

Hvor meget tv ser du i gennemsnit om dagen?:__________________________________________ 
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Bilag 3: Deltageroplysninger: 
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Bilag 4: Spørgsmål til fokusgruppen: 

 

Spørgsmål til fokusgruppen: 

1) De to tv-programmer som lige er blevet vist, er det nogen i har set før? 

2) Er der nogle bestemte ting som i har lagt mærke til i de to programmer? (det der huskes 

bedst – handling, personer, produkter osv.) 

3) Hvis jeg nu fortæller jer, at der i de to tv-programmer er placeret adskillige 

mærkevarer/produkter, er der så nogle af jer som kan nikke genkendende til det? 

4) Hvis ja, hvilke produkter synes i har været synlige i programmerne? 

5) Har i tænkt over hvorfor det netop er disse produkter i har lagt mærke til? Er det fordi at i 

selv har nogle af dem derhjemme? Eller er det produkter i kan huske i har set i tv-reklamer, 

tilbudsaviser, butikker, hos familien, vennerne osv.? 

6) (MIG: Nævn eller vis på A4-sider nogle af de produkter der indgår) Har i set netop disse 

produkter i programmerne? 

7) (MIG: Vis et billede af ikonet ”P”) Har nogle af jer lagt mærke til dette ikon i hjørnet af 

skærmen mens vi har set de to programmer? 

8) Ved i hvad ikonet betyder? 

9) (MIG: Hvis nej i spørgsmål 8 – forklar) 

10) Yderligere kommentarer til nogle af de ting vi har snakket om? 

11) Hvilke andre tv-serier og programmer kan i huske hvor der er fremtrædende 

produktplaceringer? 
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Bilag 5: Fremviste produkter fra de to tv-sekvenser: 
Produkter og brands fra Familien fra Bryggen 
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Produkter og brands fra Masterchef 
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Bilag 6: Spørgeramme til spørgeskema: 

 
Minette's spørgeskema  
Hej alle sammen. Jeg er i gang med at skrive min kandidatafhandling på CBS og har derfor stor brug for din hjælp til at besvare 
mit spørgeskema som handler om danske tv-seere. Det tager ca. 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet og jeg vil sætte stor 
pris på at du vil bruge din tid på at hjælpe mig. Du kan besvare spørgeskemaet frem til den 3/9-2012 ved at klikke på 
nedenstående link. På forhånd tak for hjælpen. Med venlig hilsen Minette  

 

Indbydelse/introduktion 

 

 

Side 1 
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Bilag 7: Spørgeskema besvarelser: 
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