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Sammanfattning 

 

I dagsläget spelar medierna en central roll i våra liv. Därför är det intressant att granska hur 

företag kan utnyttja detta faktum genom att på mer komplexa och uträknade sätt placera sina 

produkter i exempelvis olika TV-serier. På så vis når de ut med sitt budskap på sätt som 

publiken har svårare att värja sig emot i jämförelse med traditionell TV-reklam. Denna 

utredning kommer att beröra exponeringen av Apples varumärke och huruvida deras 

produkter figurerar i en viss typ av kontexter. De TV-serier som varit föremål för analysen är 

Millennium och 24. Båda serierna når ut till en stor tittarskara vilket gör att en väl genomförd 

produktplacering kan få stor genomslagskraft. Vår innehållsanalys är kvalitativ till sin 

karaktär och avser att titta bakom de direkta denotationer som uppstår vid exponering av 

varumärket. Fokus kommer istället att ligga på att analysera kontexterna och på så vis 

identifiera de latenta budskap och konnotationer som förmedlas i samband med att Apples 

produkter exponeras. Av intresse har också varit att undersöka om Apples varumärke 

presenteras i kontexter som är mer gynnsamma än de kontexter som konkurrerande 

varumärken visas i. Analysen har visat att det går att urskilja vissa mönster gällande 

kontexterna i de scener där Apples produkter förekommer. Det har med tydlighet framkommit 

att Apples varumärke ofta syns i sammanhang av sådan karaktär att det torde gynna 

varumärket och företaget.  
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1. Inledning 

I en hårdnande konkurrens blir det allt svårare för företag att synas och nå ut med sitt 

varumärke. Konsumenterna blir dessutom hela tiden bättre på att förhålla sig kritiskt till 

företagens olika budskap och uppmaningar som sker via traditionell reklam. Många har 

utvecklat metoder för att helt undvika reklam; man byter kanal eller går ifrån TV:n när 

reklamen kommer; man lär sig att per automatik ignorera tidningens annonser och 

koncentrerar sig istället på det redaktionella innehållet osv. Som följd av detta tvingas företag 

att använda sig av alternativa kanaler när de vill nå ut med ett budskap och sitt varumärke. 

Detta är sannolikt en av anledningarna till att produktplacering blir allt vanligare. Det är en 

typ av marknadsföring där man från företagets sida kan linda in sitt budskap i en önskad 

kontext.  Man kan med hjälp av filmkaraktärerna och handlingen skapa en viss typ av 

konnotationer till sina produkter.  Här är varumärket Apple ett tydligt exempel. I Sverige 

ägnar sig företaget knappt åt traditionell TV-reklam, och när det gäller datorn Mac gör man 

ingen sådan reklam alls. Trots detta har man ett mycket starkt varumärke och produkterna en 

hög status. Denna status tar sig uttryck bl. a genom det faktum att många väljer att köpa just 

Mac, trots att priset är mycket högre än priset på en PC med motsvarande prestanda. Med 

anledning av dessa faktorer ter sig Apple som ett mycket relevant exempel på 

produktplacering. Vi ämnar undersöka hur mycket Apples produkter syns i ett antal TV-

serier. Dessutom vill vi kartlägga vilka kontexter varumärket figurerar i, och vilken bild av 

produkterna som förmedlas med hjälp av dessa kontexter. Vår tanke är att begränsa oss till två 

TV-serier i vår undersökning, där tyngdpunkten kommer att ligga på serien Millennium. Den 

andra serien, 24, har i princip som syfte att stärka reliabiliteten och öka graden av 

generaliserbarhet för resultatet av analysen. Granskningen av 24 kommer därför inte att vara 

lika omfattande som den av Millennium, men än dock viktig för resultatet och de slutsatser 

som analysen utmynnar i.  
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2. Bakgrund 

Produktplacering är ett fenomen som de flesta vid det här laget känner till. Det handlar om att 

delfinansiera en film eller TV-serie genom att mot betalaning låta ett företag visa upp ett 

varumärke eller en produkt i den givna produktionen (www.ne.se). I en tid då folk börjar 

tröttna på allt fler och längre reklamavbrott blir produktplaceringen ett viktigt redskap för 

företagen då de vill nå ut med sin produkt och sitt budskap.  

   Det råder olika uppfattningar om när den första produktplaceringen ägde rum. Enligt Jay 

Newell, professor i journalistik vid Iowa State university, förekom det produktplacering redan 

1896 i en film av Auguste och Louis Lumiére (Lehu, 2007). Benämningen produktplacering 

introducerades emellertid inte förrän på 1920-talet (Segrave 2004). Hur som helst så är detta 

inget nytt fenomen; år 1957 skapades och kontrollerades mer än en tredjedel av de 

amerikanska TV-programmen av annonsörer och deras agenturer (Turner i Galician 2004). 

På 1980-talet utgjorde filmen E.T ett startskott på ytterligare en intensifiering av 

produktplacering som marknadsföringsmetod, då företaget Reese’s Pieces synliggjorde sitt 

godis i filmen. En kort tid efter premiären av filmen hade försäljningen av godiset ökat med 

65 % (www.time.com, 82-07-26). Att detta fortfarande är en populär typ av marknadsföring 

råder det inga tvivel om, vilket inte minst märks på just Apple och deras produkter. I dagens 

samhälle är medierna inte bara en källa till information och underhållning, utan också en 

viktig del i människors identitetsskapande (Thompson 2001). Det är således viktigt för ett 

företag att deras produkter kopplas samman med en önskvärd kontext. Ur en medie- och 

kommunikationsvetares perspektiv är det intressant att på djupet analysera vilka budskap som 

förmedlas med ett visst varumärke, i vårt fall Apples.  

   För ovanstående ändamål kan semiologin verka som ett viktigt redskap. Begreppet 

semiologi grundades av Ferdinand Sausurre på 1800-talet. Inom denna vetenskapsgren menar 

man att teckens betydelse beror av de kontexter som de verkar i (Gripsrud 2000). Semiologins 

tankar kan således med fördel tillämpas i denna analys, och förhoppningsvis vara till hjälp då 

vi ska kartlägga den mening som tillskrivs Apples produkter i de givna TV-serierna.       

 

 



3 

 

3. Syfte & frågeställningar 

Vårt syfte är att utifrån två olika TV-serier granska och analysera de kontexter i vilka Apples 

produkter figurerar. Medieinnehållet anses idag spela en central roll för våra referensramar; 

Östbye beskriver i sin bok Metodbok för medievetenskap att det är ”genom texterna som 

medierna utövar sin makt, påverkar attityder, förmedlar kunskap…” (Östbye, 2004:64). Det är 

därför angeläget att granska de underliggande och dolda budskap i medietexter som kan 

tänkas påverka just våra referensramar och således bidra till vissa attityder och 

förhållningssätt till i vårt fall Apples varumärke. Vi avser att lyfta fram aspekter av innehållet 

som inte alltid uppmärksammas av konsumenterna. Av intresse är också att analysera hur 

Apples produkter presenteras i förhållande till produkter från konkurrerande varumärken i 

samma serier. Intentionen är alltså att se bakom de direkta, denotativa betydelserna och 

istället fokusera på vilka konnotationer som kontexterna främjar. 

Våra frågeställningar är följande: 

I vilka kontexter inom de givna TV-serierna figurerar Apples produkter, och vilka 

konnotationer främjas genom dessa?  

Hur exponeras Apples produkter i förhållande till konkurrenternas?  

 

4. Metod och analysstrategi  

För att få svar på våra frågor kommer vi att utföra kvalitativa innehållsanalyser av våra två 

utvalda TV-serier. Dessa analyser kommer främst ske utifrån en symtomal läsart. Denna läsart 

kännetecknas av att man ser texter som uttryck för bakomliggande betydelser. Man menar att 

dessa texter förmedlar vissa innerbörder som producenten är omedveten om (Östbye et al, 

2004). Här vill vi reservera oss och betona att man i princip skulle kunna se Apple som 

”producent” av själva produktplaceringen. Med den utgångspunkten vore det mer lämpligt att 

analysera texten utifrån en sympatisk läsart, där man strävar efter att komma fram till 

upphovsmannens intention med texten (Gripsrud, 2000) Vår utgångspunkt är emellertid att 

den faktiska producenten är helt eller delvis omedveten om vilka budskap som förmedlas i 

samband med exponeringen av Apple-produkter.  Vi kommer att utgå från den 

strukturalistiska traditionen som inom medievetenskapen är mer känd under beteckningen 
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semiotik. Semiotik har under åren utvidgats från att ha varit inspirerad av formalismens 

tankesätt till att behandla relationen mellan text, mottagare och kulturell kontext (Östbye et al. 

2004). Denna tradition har således spelat en viktig roll vad gäller förståelse för vad en text är 

och hur mening skapas (ibid.). Då den symtomala läsarten bidrar till att synliggöra mindre 

tydliga budskap anser vi den passa utmärkt till att granska medietexterna på djupet och på så 

vis finna eventuellt bakomliggande och dolda budskap.  

I Metodbok för medievetenskap (2004) nämner Östbye et al. även olika aspekter som kan 

analyseras i en medietext. Vi kommer i vår analys att rikta in oss på såväl de uttrycksmässiga 

som innehållsmässiga aspekterna. De innehållsmässiga syftar till hur texten framställer något 

på ett visst sätt (ibid). I vårt fall syftar det till hur kontexterna i innehållet bidrar till att 

tillskriva Apples produkter vissa egenskaper. Vi kommer bl. a analysera materialet och se 

vilka ändamål som produkterna vanligtvis används till, och om detta möjligtvis kan bidra till 

att man tillskriver produkterna en viss innerbörd. Det är också av intresse att undersöka om 

det finns något mönster gällande den typ av karaktärer som ofta sammankopplas med Apples 

produkter i de olika TV-serierna. Vi kommer exempelvis vara uppmärksamma på om de 

karaktärer som nyttjar Apples produkter är goda eller onda inom ramen för handlingen, samt i 

vilka syften karaktärerna ifråga använder dessa produkter. Även den materiella inramningen 

och språkbruket, dvs. de uttrycksmässiga aspekterna som råder vid produkternas exponering 

är intressanta att analysera. Brigitte Mral beskriver i Metoder i kommunikationsvetenskap 

(Mral, 2000) hur medierna ofta bjuder in till vissa tolkningar genom en viss typ av retorik.  

Under analysdelen kan det exempelvis framkomma att man presenterar Mac i speciella 

miljöer och använder ett språk som bjuder in till vissa för tittaren omedvetna tolkningar.  

 

5. Urval 

5.1 Millennium 

Som huvudobjekt för denna kvalitativa innehållsanalys har vi valt att granska TV-serien 

Millennium. Anledningarna till valet var många. Serien bygger på Stieg Larssons trilogi som 

har sålt otroligt bra världen över. Bara i Sverige har den lästs av miljontals människor och 

lockat en miljonpublik även som TV-serie (www.mms.se).  Då vi lagt märke till att framför 

allt Apples dator Mac spelar en central roll genom hela serien finns det en god grund för en 
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analys av vilka kontexter som råder då den exponeras. Vi har alltså valt en serie som vi tror 

ska kunna ge svar på vår frågeställning, och i denna bemärkelse är vårt urval tämligen 

strategiskt. I Millennium används Mac:en flera gånger som ett verktyg för att få tillgång till 

information som annars är mycket svårtillgänglig. Eftersom datorer överlag spelar en viktig 

roll i serien ger det oss också möjligheten att undersöka om det förekommer andra 

konkurrerande varumärken och vilka kontexter som i så fall råder kring dem i förhållande till 

Apples produkter. Vidare finns det en tydlig skiljelinje mellan gott och ont i serien vilket gör 

det enklare att kategorisera de kontexter i vilka Apples varumärke exponeras. De scener som 

vi valt för djupanalys är även dem strategiskt utvalda. Att hitta lämpliga scener har dock inte 

varit svårt eftersom Mac förekommer vid en mängd tillfällen i serien och dessutom i likartade 

kontexter. 

5.2 24 

Som komplement till analysen av Millennium kommer vi även att granska fyra avsnitt av TV-

serien 24. På så vis ökar vi undersökningens reliabilitet då det eventuellt kan hjälpa oss att 

styrka de slutsatser om Apples produktplacering som vi kommer fram till vid analysen av 

Millennium. Att vi granskat endast fyra avsnitt beror på undersökningens tidsbegränsning. 

Denna serie har precis som Millennium höga tittarsiffror 

(www.nielsenmedia.com/www.mms.se). Det finns även här en tydlig distinktion mellan onda 

och goda karaktärer vilket bör underlätta för Apple då de ska positionera sig och sätta en viss 

prägel på sitt varumärke. Det ger oss möjlighet att försöka hitta likheter i de kontexter som 

Apples produkter figurerar i. Anledningen till att vi begränsat urvalet till just kriminal- och 

thrillergenren är att datorerna ofta spelar en mer väsentlig roll i dessa än i exempelvis 

komedier.  

 

6. Teori 

6.1 Semiotik   

I medievetenskapliga sammanhang talar man ofta om textbegrepp. Semiotiken – studiet av 

tecken och teckensystem (Lindgren 2004) - har bidragit till att utvidga detta begrepp från att 
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vara förknippat med skriftspråk till att även beröra exempelvis både musik, rörliga bilder och 

ljud (Östbye, 2004). ”Allt som kan tolkas är tecken”, skriver Berger (2000:141). Den 

innehållsanalys som vi kommer att utföra har sin botten i just semiotikens tankar. 

6.1.1 Denotation och konnotation 

Ett viktigt bidrag till semiotiken är Ferdinand Saussures distinktion gällande olika 

betydelsenivåer av ett tecken. Jostein Gripsrud beskriver i sin bok Mediekultur & 

mediesamhälle (2000) hur vi uppfattar tecknets uttryck på två olika nivåer. På den första 

nivån ser man ett tecken. Samtidigt som detta tecken iakttas görs omedelbara kopplingar som 

skapar en djupare betydelse av tecknet. Denna betydelse tillkommer alltså på den sekundära 

nivån. Dessa två olika nivåer kallas inom semiotiken för denotation respektive konnotation. 

Denotationen är alltså den direkta, tolkningslösa betydelsen av ett tecken. Konnotationen 

tillskriver sedan tecknet en djupare betydelse genom kulturellt betingade kopplingar som görs 

av den som iakttar tecknet. Genom att nyttja denna distinktion i vår analys hoppas vi kunna 

identifiera de djupa och ofta dolda betydelser, som vi tror förmedlas genom att presentera 

Apples produkter i en viss typ av kontexter. Ferdinand Saussure är upphovsman till 

semiologin, idag även kallad semiotiken. Saussure betonar att teckens betydelse skiljer sig åt 

beroende av vilka kontexter de verkar i (Gripsrud, 2000) Han menar att såväl konnotationerna 

som denotationerna styrs av koder som kopplar samman det uttrycksmässiga med det 

innehållsmässiga. Det uttrycksmässiga beskriver han som tecknets fysiska del och det 

innehållsmässiga som innebörden av det (Gripsrud, 2000 & Östbye, 2004).  

6.1.2 – Tecken i relation till varandra 

Saussure menar vidare att ett tecken inte får sin betydelse genom vad det står för i 

verkligheten utan i relation till andra liknande tecken (Östbye, 2004). Denna tanke kan också 

på sätt och vis användas till vår analys då vi även avser att jämföra kontexterna i vilka de 

olika varumärkena figurerar och sedan analysera hur man presenterar Apples produkter i 

relation till konkurrenternas. Genom att exempelvis framställa en PC och en Mac i en och 

samma TV-serie, fast i olika kontexter, får de också sin betydelse i relation till varandra.   
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6.2 Produktplacering och jag-bildning 

 Denna analys kommer även ta avstamp i John B. Thompsons tankar om jag-bildandet som 

symboliskt projekt. Han menar att en individs jag-bildande är en ständig process som 

förändras i takt med att man får tillgång till nytt symboliskt material. Utveckling av olika 

kommunikationsmedier har inneburit att det symboliska material som de flesta förr skaffade 

genom interaktion öga mot öga, idag kan skaffas även via olika medier. (Thompson 2001). 

Många TV-serier och filmer finns idag tillgängliga oberoende av tid- och rumsförhållanden 

vilket innebär att företag som produktplacerar ofta når ut till en stor publik. Thompsons 

teorier kommer i analysen att användas för att undersöka om de karaktärer som använder Mac 

tenderar att ha personliga egenskaper som bjuder in till en medierad kvasiinteraktion mellan 

publiken och karaktären i fråga. Med medierad kvasiinteraktion syftar vi till den icke 

ömsesidiga, medierade relationen som kan uppstå mellan karaktären och tittaren. Karaktärens 

handlingar och egenskaper blir till medierade erfarenheter vilka ”ett fan” kan översätta och 

relatera till i sitt egna vardagliga liv (Thompson, 2001). Vilken typ av karaktärer som 

använder Apples produkter torde alltså vara av största vikt för publikens vilja (eller ovilja) att 

konsumera produkterna.  

6.3 Hans Robert Jauss – olika typer av identifikation  

Det finns, enligt Hans Robert Jauss, fem olika typer av identifikation med personer i 

exempelvis TV-serier och filmer. I fallet Millennium kan man finna två av dessa, admirativ 

och sympatisk (Gripsrud, 2000). Den förstnämnda innebär att man som publik lever sig in i en 

hjältefigur som har vissa egenskaper som är bättre än tittarens i ett eller flera avseenden 

(ibid.). Den sympatiska identifikationen syftar till hur man som publik känner igen sig i 

hjälten eller hjältinnan. Den senare typen av identifikation är vanligast vid realistiska 

fiktioner. Publiken kan då uppleva att de problem och situationer som den fiktiva hjälten eller 

hjältinnan hamnar i lika gärna kunde drabbat de själva.  

 6.4 Palms budskapsstrategi        

Vi kommer även försöka se Apples synlighet i TV-serierna ur sändarens perspektiv, dvs. som 

ren produktplacering. Här kommer vi bl. a utgå från Lars Palms vetenskapligt grundade 

redogörelser av budskapsstrategier och se om denna modell kan tillämpas även i fallet med 

Apples strävan att nå ut med sitt varumärke. Det finns fyra centrala faktorer i Palms modell 
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för en lyckad budskapsstrategi: volym, närhet, känsla och diskuterbarhet. I hans bok 

Kommunikationsplanering – en handbok på vetenskaplig grund, handlar det om att nå ut med 

en viss information till en viss målgrupp. Vi anser emellertid att dessa fyra faktorer är 

tillämpbara även när det gäller denna analys.  

6.5 Russel – Olika typer av produktplacering 

Cristel Russel gör en distinktion av tre olika typer av produktplacering. Den visuella 

produktplaceringen innebär att produkten i fråga exponeras visuellt. Audiotär 

produktplacering sker då karaktärerna i exempelvis en TV-serie pratar om en viss produkt. 

Den tredje, och enligt Russel mest effektiva typen av produktplacering, är då man väver in en 

produkt i handlingen. Vid ett sådant fall blir det lättare för publiken att minnas och relatera till 

produkten. Vi kommer i analysen försöka identifiera vilken typ av produktplacering som sker 

i de olika scenerna. 

7. Analys 

7.1 Presentation av handling och karaktärer 

En avgörande faktor för vilken bild som förmedlas av ett varumärke i samband med 

produktplacering, är vilka personer som använder produkten ifråga. I fallet Millennium finns 

det gott om såväl goda som onda karaktärer och skiljelinjen mellan dessa båda kategorier är 

överlag mycket enkel att dra. Här följer nu en kort redogörelse för ett antal personer som 

figurerar i serien, samt en beskrivning av deras betydelse för handlingen, vilket är högst 

relevant för denna analys.  

Mikael Blomkvist är en av seriens huvudfigurer. Han är grävande journalist på tidningen 

Millennium  - en tidningen som, precis som han själv – är känd för sin höga trovärdighet och 

sin strävan efter att till varje pris finna sanningen och skipa rättvisa. Mikael är en synnerligen 

attraktiv och charmig man och det framkommer med all tydlighet att han är lite av en 

kvinnokarl. Han har en central roll i handlingen rakt igenom och han står hela tiden på de 

svagas sida, och viker aldrig ner sig mot sina minst sagt mäktiga fiender. Serien består av sex 

delar. I de två första delarna hjälper Mikael en man från den mäktiga Vanger-koncernen, att 

lösa en 40 år gammal mordgåta. Offret är Henriks Vangers brorsdotter Harriet, en person som 

stod Henrik mycket nära. Att inte veta vad som hände henne den där dagen för snart 40 år 
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sedan håller på att förgöra honom och i ett sista försök att bli kvitt ovissheten anlitar han alltså 

Mikael Blomkvist. Parallellt med detta jobbar Mikael på en story som han ska släppa i 

Millenniums nästa nummer, och som handlar om hur en känd svensk affärsman, Hans-Erik 

Wennerström, ägnat sig åt grov ekonomisk brottslighet. Mikael blir först lurad och som följd 

dömd för förtal, men lyckas senare fälla affärsmannen och återupprättar därmed sig själv och 

sin trovärdighet.  Till sin hjälp i sina journalistiska grävningar har Mikael under hela serien 

den socialt missanpassade datahackern Lisbeth Salander. Hon utsattes vid tolv års ålder för 

ett rättsövergrepp och blev med hjälp av falska diagnoser inspärrad på en sluten psykiatrisk 

anstalt. Anledningen var att hennes mor hade ett förhållande med en rysk, avhoppad agent, 

Alexander Zalachenko. Han hade gjort Lisbeths mor med barn och är således Lisbeths far. 

Han misshandlade Lisbeths mor regelbundet, en gång så illa att hon fick men för livet, varpå 

Lisbeth attackerade Zalachensko med en brandbomb. En hemlig och illegal grupp inom 

SÄPO, kallad Sektionen, har som uppgift att skydda Zalachenkos identitet till varje pris.  Man 

såg Lisbeth som ett potentiellt hot och var rädda att hon på sikt skulle avslöja sin fars riktiga 

identitet. Därför konspirerade de tillsammans med psykiatrikern Peter Teleborian och såg till 

att Lisbeth spärrades in.  

Erika Berger och Christer Malm arbetar också på tidningen Millennium och hjälper Mikael 

i sin strävan efter att Lisbeths ska få upprättelse och att de skyldiga straffas. Deras roll i serien 

är inte oviktig, men inte heller framstående. Inom den ovan nämnda s.k. Sektionen finns ett 

par huvudkaraktärer som är intressanta. Fredrik Clinton arbetade inom Sektionen redan då 

Zalachenko kom till Sverige på 1970-talet. Han är nu pensionerad, men då hans vän och 

gamla kollega Evert Gullberg ber honom göra en sista insats för Sektionen återgår han i tjänst. 

Det är sedan han som fattar de operativa besluten inom Sektionen. Han anlitar lönnmördare 

för beställningsmord; han låter avlyssna Mikael Blomkvists lägenhet; han själ Millenniums 

och Lisbeth Salanders advokats dokumentation och bevismaterial mot Sektionen osv. Av dem 

som jobbar inom Sektionen måste han anses vara den största ”boven i dramat”.                                                                                                                                

Peter Teleborian är överläkare på Sankt Stefans psykiatriska klinik i Uppsala. Det är han 

som via ett lögnaktigt psykiatriskt utlåtande och i samråd med Sektionen, spärrade in Lisbeth 

Salander på Sankt Stefans då hon var tolv år gammal. Efter att Evert Gullberg försökt mörda 

både Zalachenko och Lisbeth Salander, men bara lyckats med den förstnämnde, skriver Peter 

Teleborian på nytt ett medicinskt utlåtande i syfte att via en rättegång få Lisbeth inspärrad. På 

sin sida har Lisbeth bl. a. en hackerkompis, Plague; en advokat – Annika – som är Mikaels 
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syster; de moraliskt riktiga poliserna Sonja Modig och Jan Bublanski samt, och framför allt, 

hela Millenniums redaktion med Mikael Blomkvist i spetsen. 

Detta var en övergripande och på intet sätt fullständig redovisning av handlingen och 

karaktärerna. Analysen kommer att redogöra för en djupare utredning av karaktärerna och 

dess roll i att förmedla ett visst budskap med Apples varumärke.  

 

7.2 Produktplacering – Volym, närhet, känsla och diskuterbarhet    

Produktplacering är numera ett vanligt, nästan standardiserat fenomen i stora TV- och 

filmproduktioner. Anledning är sannolikt att företag har goda möjligheter att väva in sin 

produkt i en önskad kontext, där en viss typ av karaktär använder produkten ifråga. Lars Palm 

(2006) menar, vilket tidigare nämnts, att det finns fyra huvudsakliga faktorer som är 

avgörande för att nå ut med ett budskap: volym, närhet, känsla och diskuterbarhet. Volym 

handlar helt enkelt om hur ofta ”informationen” (i detta fall Apples varumärke) syns. 

Millennium-trilogin i TV-form innehåller sex delar där varje del är 90 minuter lång. Detta ger 

sammanlagt nio timmar. Vi har som komplement till vår kvalitativa analys gjort en kvantitativ 

granskning av avsnitt 1, 5 och 6. I dessa tre avsnitt exponeras Apples varumärke sammanlagt 

57 gånger, vilket ger ett genomsnitt på mer än tolv exponeringar per timme. Bara under 

avsnitt 1 syns Apples varumärke i två minuter och sex sekunder, medan man i avsnitt 5 och 6 

ser varumärket en knapp minut i varje avsnitt.  Det finns med andra ord en stor ”volym” 

Apple i serien, vilket naturligtvis är positivt för varumärket. För att kunna sätta dessa siffror i 

ett perspektiv har vi även granskat synligheten hos PC-datorerna Dell, HP och Acer. Dessa tre 

är de enda PC-märken som syns i serien och de exponeras sammanlagt 29 gånger under 

avsnitt 1, 5 och 6, ungefär hälften så ofta som Mac alltså.  Vidare är det anmärkningsvärt att 

vid 24 av dessa exponeringar används PC:n av Peter Teleborian eller Sektionen, alltså av 

utpräglat onda karaktärer. PC-märket Acer exponeras endast två gånger i serien, i båda fall 

tillsammans med medlemmar i Sektionen då de illegalt avlyssnar dels polisens men också 

Millenniums anställdas telefoner. Därav kan man ifrågasätta värdet av en sådan exponering 

för företagen i fråga.  Den andra faktorn i budskapsstrategin, närhet, uppnås då mottagaren 

känner att budskapet rör honom eller henne personligen. Just denna del av Palms 

budskapsstrategi är något svårare att tillämpa i denna analys, åtminstone vid en första anblick. 

Men faktum är att det sannolikt finns många som vill identifiera sig med exempelvis Mikael 
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Blomkvist - en respekterad, trovärdig och charmig journalist. Man kan anta att det även finns 

många som vill identifiera sig med Lisbeth Salander, om än på ett annat sätt (se avsnitt om 

identifikation). Hon har vissa mindre charmerade egenskaper, såsom hennes sociala 

inkompetens. Men hon är trots allt en stark, principfast och intelligent datahacker, och det 

finns säkerligen vissa egenskaper och kunskaper hos Lisbeth som folk beundrar. Poängen är 

att när människor väljer att identifiera sig med någon, så blir denna ”förebild” per automatik 

något som rör mottagaren personligen. Därav kan även närheten till mottagaren urskiljas i 

Apples produktplacering. En tredje ingrediens i en lyckad budskapsstrategi är att budskapet 

skapar känslor. Som exempel tar Palm journalistiken och journalisternas ”sexiga ämnen”, som 

förutom sex kan vara våld, rasism pedofili m.m. Det handlar alltså om ämnen som skapar 

känslor så fort de kommer på tal (ibid.). Millennium innehåller åtminstone tre sådana 

komponenter, nämligen sex, våld och pedofili. Det sistnämnda aktualiseras i seriens allra sista 

avsnitt då det visar sig att Peter Teleborian, som alltså är en av de mest tvivelaktiga 

karaktärerna i hela serien, förvarar tusentals barnpornografiska bilder på sin hårddisk. Vad 

som är intressant är att just denna dator är av märket HP, och utgör TV-seriens absolut 

tydligaste exponering av en PC-dator. Man ser vid upprepade tillfällen HP:s varumärke då 

den står med uppfälld skärm framför Peter Teleborian i rättssalen. Denna scen kan därför 

indirekt gynna Apples varumärke eftersom den förmedlar negativa konnotationer med en av 

företagets största konkurrenter. Vi kommer ha anledningen att återkomma till denna scen 

senare i analysen.  Slutligen betonar Palm vikten av budskapets diskuterbarhet. Ett visst 

budskap eller en viss information måste så att säga hamna på agendan och bli ett 

samtalsämne, både medialt och mellan människor (ibid.). Om Apples varumärke blev extra 

aktuellt och hamnade på agendan tack vare Millennium är svårt att säga, men det vore inte 

orimligt att hävda detta. Man kan trots allt fastslå att serien var omåttligt populär då den gick, 

vilket syns på de höga tittarsiffrorna (www.mms.se). Själva serien fanns alltså i allra högsta 

grad på åtminstone medieagendan, och steget från medieagendan till samtalsagendan brukar 

inte vara speciellt långt. Faktum är att forskning visar att medieagendan i hög grad styr 

samtalsämnen (ibid.) . Med anledning av detta finns det skäl att tro att även Apples varumärke 

blir ett lite hetare samtalsämne i samband med skicklig produktplacering, som i fallet med 

dels Millennium, men även vår referensserie, 24.     

 

 



12 

 

7.3 Djupanalyser av utvalda scener 

Avsnitt 1, Millennium  

I den här scenen sitter Lisbeth vid sin Mac i sin lägenhet. Hon går igenom bilder i ett 

bildbehandlingsprogram som en del i en research av Mikael Blomkvist.  Mac:s 

operativsystem exponeras ett flertal gånger under scenen. När hon gått igenom bilderna, 

övergår hon till mer avancerade operationer. Hon skriver in ett antal kommandon i en 

kommandotolk, varefter hon får full tillgång till Mikaels dator. Efter en lång stund av 

inzoomning på skärmen och Lisbeths aktiviteter, zoomar kameran ut och skapar en tydlig 

exponering av Apple-märket på datorn (se bild i bilaga 1.1).  

Den effektivaste formen av produktplacering sker enligt Russell oftast när produkten ifråga 

integreras i och påverkar handlingen (connection plot). I denna scen sker produktplaceringen 

både visuellt och genom att produkten framställs som en del i handlingen. Detta ger en större 

påverkan på publiken och gör det lättare för dem att minnas och referera till produkten så som 

de uppfattade den i medietexten (Russell, 2002). Vad man först och främst kan fastslå är att 

det är en av seriens absoluta huvudkaraktärer som i denna scen använder Apples dator Mac. 

Det är dessutom en person som delar av publiken förmodligen ser upp till. När det gäller just 

Lisbeth Salander är det troligtvis ganska få som kan känna igen sig själva i henne, men 

eftersom hon trots allt tillhör en av de goda huvudkaraktärerna så står publiken rimligtvis på 

hennes sida. Det framkommer med all tydlighet i serien att Lisbeth är exceptionellt skicklig 

när det kommer till datorer. Det är sannolikt ingen slump att man avslutar scenen med att 

exponera Apples varumärke på datorn. Vid det här laget har nämligen publiken hunnit förstå 

att det Lisbeth gör på sin Mac är både avancerat och centralt för handlingen. Man förstår per 

omgående att datorn är ett viktigt redskap i Lisbeths liv och någonting som hon antagligen 

inte klarat sig utan. Vidare måste Lisbeth anses vara en auktoritet i sammanhanget och hennes 

val av varumärke vilar på en obestridlig kunskap. När Appleloggan exponeras uppstår därför 

inte bara en denotation. Det faktum att Lisbeth, med sina närmast unika datorkunskaper, 

använder Mac ger datorn en djupare innebörd. Scenen i sin helhet konnoterar att Apples dator 

är ett pålitligt verktyg då man vill lösa ett problem, ett verktyg som kan tjäna ett högre syfte. 

Mac framställs således som mer än bara en dator.  

Ett återkommande inslag i Apples produktplacering i Millennium är att deras produkter blir en 

viktig del i att finna nya spår och föra handlingen framåt. Bara i seriens första avsnitt finner 
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man tre nya ledtrådar med hjälp Mac:en som verktyg. Detta exemplifieras i scenen nedan.

  

Avsnitt 1, Millennium 

Mikael står med Henrik Vanger på dennes kontor. Rummet är nedsläckt och det är närmast 

oundvikligt att blicken hamnar på det lysande Apple-märket. Mikael redogör för ett framsteg i 

sin research om det gamla mordet på Harriet, varpå Vanger konstaterar att detta är det 

första nya spåret i utredningen på 39 år (Se bild i bilaga 1.2). 

I den här scenen används alla de tre typer av produktplacering som Russell (2002) nämner i 

sin artikel. Att datorn utgör en central del i handlingen är i det här skedet av serien helt 

uppenbart. Den är Mikaels viktigaste redskap i hans sökande efter nya spår i mordgåtan, 

vilket blir tydligt i denna scen. Utöver detta sker även en form av indirekt audiotär 

produktplacering eftersom det i dialogen mellan Mikael och Henrik framkommer att spåret 

som Mikael hittat med hjälp av sin Mac, utgör den första nya ledtråden på 39 år. Samtidigt 

som Henrik Vanger konstaterar detta ser man datorn demonstrativt uppställd på skrivbordet, 

och Apples varumärke fångar publikens blickar. Därmed tydliggörs också den visuella delen 

av varumärkets exponering. I denna scen inbjuds alltså publiken att koppla samman Apples 

dator Mac, med framgången i Mikaels arbete. Det är rimligtvis inte så att alla gör den ovan 

nämnda kopplingen. Det finns nämligen många olika sätt att avkoda en medietext. Stuart Hall 

menar att eftersom kommunikationen sker i kodad form kan den ha flera möjliga betydelser, 

den är polysemisk (Lindgren, 2005). Det finns därför ingen absolut tolkning som är given på 

förhand. Han påpekar dock att texter består av en struktur som bär på en dominerande 

betydelse och på så vis begränsar tolkningarna hos dem som konsumerar texten ifråga (ibid.). 

Mac-datorerna exponeras i den typ av kontexter som gör att den kan anses vara ett självklart 

val och på så vis blir svår att ifrågasätta. Ett exempel är Millenniums redaktion. Där använder 

samtliga medarbetare Mac vilket leder till att man inte ges samma utrymme att reflektera över 

hur en PC skulle lämpa sig för samma arbetsuppgifter.  I och med detta förmedlas en bild av 

Mac som ett utmärkt val för de som arbetar som journalister. Vid en senare presskonferens 

exponeras ytterligare två Mac-datorer vilket stärker kopplingen mellan Mac och 

journalistyrket.   
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Att Mac:en är oerhört viktig för både Lisbeth och Mikael är bortom allt tvivel. Scenen nedan 

är ett exempel på hur högt Lisbeth prioriterar sin dator och visar att den utgör en central del i 

hennes liv. 

Avsnitt 3, Millenium  

Lisbeth har investerat i en ny lägenhet, en våning av finare slag belägen i centrala Stockholm. 

Trots den nya investeringen tycks hon inte bry sig om att inreda lägenheten. I scenen ser man 

Lisbeth sitta på golvet mitt i ett omöblerat rum. Allt som syns är en golvlampa samt Lisbeths 

Mac som hon har placerat på ett par flyttkartonger. (se bild i bilaga 1.3)  

Lägenheten som Lisbeth investerat måste anses vara en lyxlägenhet. Detta kan konstateras då 

den är stor, centralt belägen och har utsikt över vattnet. I vår tid är detta faktorer som 

sannolikt inte bara konnoterar rikedom, utan även styrka och självständighet, eftersom hon 

dessutom lever ensam. Dessa egenskaper hos Lisbeth, tror vi kan göra henne till en förebild 

för delar av publiken. Kapital till finansieringen av bostadsrätten ordnade hon delvis med 

hjälp av sin Mac då hon kapade affärsmannen Wennerströms konton och på så vis lyckades 

omplacera hans tillgångar så att hon själv kunde ta del av dem. I scenen som beskrivs ovan är 

lägenheten i princip omöblerad och hennes Mac är en av få saker som hon redan har packat 

upp. Detta medför att man som tittare ser datorn som en av Lisbeths absolut viktigaste 

ägodelar, att hon inte behöver så mycket annat. Den är något som hon prioriterar framför att 

komma i ordning i sitt nya hem. 

7.4  Produktplacering och identifikation 

Hans Robert Jauss distinktion gällande olika typer av identifikation kan med fördel tillämpas 

då man vill beskriva publikens relation till huvudkaraktärerna i Millennium. Identifikationen 

till såväl Mikael som Lisbeth kan benämnas som en kombination av admirativ och sympatisk. 

Enligt Gripsrud (2000) är det vanligt att en hjälte i den moderna populärkulturen kombinerar 

de två olika identifikationerna. Mikael har inga egenskaper som gör att han kan kategoriseras 

som en superhjälte men bara det faktum att han vågar stå upp och strida mot sina övermäktiga 

fiender gör honom till en form av hjälte. Han är dock i allra högsta grad sårbar vilket gör att 

man lättare liknar sig vid honom än en superhjälte med övernaturliga krafter. Till skillnad från 

Lisbeth, som har svårt för det sociala samspelet, så känns Mikael mer som en ”vanlig” 

människa som inte tycks ha några tydliga brister men inte heller några extraordinära 

egenskaper. Det torde därför vara enklare för publiken att känna igen sig hos honom än hos 
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Lisbeth. Identifikationen till Lisbeth blir istället något mer åt det admirativa hållet. Hon har en 

datorkunskap som överträffar de flestas och hon är dessutom enormt resursstark. Ett exempel 

på detta är när hon blir skjuten i huvudet och levande begravd, för att sedan gräva sig upp ur 

jorden och hämnas på gärningsmännen. Med denna osannolika överlevnadsinstinkt är hon så 

nära en superhjälte som en dödlig människa kan komma.  

Sociologen John Thompson menar att dagens moderna medier får en allt större påverkan på 

individer. Detta får också konsekvenser på människors jagbildande då det aktivt konstrueras 

utifrån det symboliska material som man förfogar över (Thompson 2001). Vidare beskriver 

Thompson (2001) i sin bok Medierna och moderniteten hur en medierad kvasiinteraktion 

mellan exempelvis en karaktär och en person i publiken kan uppstå. En stark beundran av 

någon, i fallet nedan Mikael Blomkvist, kan rimligtvis innebära att man medvetet eller 

omedvetet strävar efter att identifiera sig med personen i fråga. Detta fenomen är något som 

Apple kan använda genom att knyta samman Mac med en karaktär i en önskad kontext. 

Därmed kan man också sätta en viss prägel på produkten då den exponeras. Ett sådant 

exempel finner vi i att Mikael Blomkvist använder just Mac.  

Avsnitt 5, Millennium 

Denna scen inleds med en inzoomning av en till synes exklusiv espressomaskin. Därefter 

zoomar kameran ut och visar Mikael Blomkvist i sin lägenhet. Han sätter sig vid sitt skrivbord 

och sin Mac. Lägenheten är nedsläckt så när som på en golvlampa som lyser i bakgrunden. 

Mikael börjar skriva på sin story om rättsövergreppet på Lisbeth Salander. Han tänker högt 

och tittaren får veta precis vad han skriver. (Se bild i bilaga 1.4)  

I scenen ovan personifierar Blomkvist den hårt arbetande journalisten. Trots att arbetsdagen är 

slut jobbar han fortfarande intensivt på sin story om rättsövergreppet på Lisbeth Salander. 

Man förstår att han lägger ned sin själ i arbetet, i sin strävan efter rättvisa och för att ge 

Lisbeth upprättelse. Detta gör honom till en inte bara yrkesmässig utan också moralisk 

förebild. Dessa egenskaper vill rimligtvis många i publiken gärna identifiera sig med. På så 

vis kan karaktärens handlingar och val bli till medierade erfarenheter som delar av publiken 

relaterar till i deras vardagliga liv. Karaktären Mikael Blomkvists val av dator kan således 

påverka referensramarna hos delar av publiken (Thompson, 2001). Dessutom används 

Mikaels Mac även i denna scen i ett gott syfte. Den är hans viktigaste verktyg i arbetet med att 

sammanställa bevismaterial mot de statstjänstemän som konspirerat mot Lisbeth Salander. 
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Datorn presenteras här i Mikaels hemmiljö, en etagelägenhet på Södermalm i Stockholm. 

Lägenheten är nedsläckt, endast en golvlampa lyser i bakgrunden. Scenen filmas hela tiden 

rakt framifrån Mikael vilket gör att den lysande Appleloggan skapar en tydlig kontrast mot 

den i övrigt dunkla lägenheten. Detta gör att varumärket hamnar i publikens blickfång och det 

blir tämligen enkelt att göra kopplingen mellan Mikael, scenens innehåll och Apples 

varumärke. Konnotationer är baserade på kulturellt betingade konventioner (Gripsrud, 2000). 

Journalistyrket är i den västländska kulturen ett yrke som åtnjuter en hög status, och seriösa 

journalister anses ofta vara intelligenta och allmänbildade. Att Mikael som journalist har sin 

Mac som viktigaste hjälpmedel i sitt arbete främjar därför positiva konnotationer till Apples 

varumärke.   

7.5 Apple i relation till PC  

Enligt Saussure får ett tecken sin betydelse inte endast genom vad den står för i verkligheten, 

utan också i relation till andra liknande tecken (Östbye, 2004). Tecknet Mac står alltså i 

relation till exempelvis tecknet HP och de båda tecknens mening och innehåll styr i viss mån 

varandra. Denna scen är ett exempel på att det inte alltid behöver vara någon Appleprodukt 

som exponeras för att varumärket ska gynnas. 

Avsnitt 6, Millennium 

Ett antal scener i denna den sista delen i serien, utspelas i rättegångssalen. Genom bl. a ett 

falskt psykiatriskt utlåtande av Peter Teleborian hoppas Sektionen att rättegången ska leda 

till att Lisbeth Salander på nytt spärras in på en sluten psykiatrisk klinik. Under ett flertal 

scener i rätten sitter Peter Teleborian med sin bärbara PC uppställd på bordet framför sig. 

Eftersom skärmen är uppfälld exponeras HP:s logga mycket tydligt vid en mängd tillfällen. 

Efter den första rättegångsdagen får man i en scen följa Peter Teleborians aktiviteter på ett 

hotellrum. Han startar upp sin HP och går genast ut på Internet för att titta på 

barnpornografiska bilder. HP:s logga syns tydligt på hans PC under stora delar av scenen.  

Mitt under rättegången dagen därpå stormar två poliser in och förklarar att Teleborian är 

anhållen, misstänkt för grovt brott mot lagen om barnpornografi. De beslagtar hans bärbara 

dator som bevismaterial med motiveringen att den innehåller 8 000 barnpornografiska bilder 

och filmer (Se bild i Bilaga 1.5). 

Att HP, som är en av Apples största konkurrenter på datorsidan, presenteras i den här typen av 

kontexter torde stärka Apples varumärke i förhållande till PC i allmänhet och HP i synnerhet. 
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På samma sätt som somliga antagligen vill identifiera sig med exempelvis Mikael Blomkvist, 

vill man sannolikt helt ta avstånd från en så klandervärd karaktär som Peter Teleborian. 

Förutom nedladdning av barnpornografi har Teleborian även använt sin PC för att skriva sitt 

falska psykiatriska utlåtande om Lisbeth Salander. De ovan beskrivna scenerna tillhör några 

av de tydligaste fallen av HP-exponering i hela serien. Därmed förmedlas ett antal negativa 

konnotationer med PC, och speciellt HP, i dessa scener. Det finns dock ett par exempel i 

serien där HP används av goda karaktärer. Bland annat så använder Monica Figuerola och 

Torsten Edenklinth på författningsskyddet just HP. Deras uppgift är att skydda Sverige från 

inre hot, och de blir därför inblandade i gripandet av medlemmarna i Sektionen. Man får dock 

aldrig veta vad HP:n används till i dessa sammanhang. Det är just detta som är så 

signifikativt; man ser aldrig en PC användas i uppenbart goda syften; det finns ingen PC som 

för handlingen framåt, förutom i fallet med Peter Teleborian då hans förkastliga aktiviteter på 

sin HP blir en del av handlingen.   

   Värt att nämna är också att endast i en enda scen i serien används en Mac i ett ont och 

förkastligt syfte. Malin på Millennium upptäcker nämligen att en av de anställda på 

redaktionen, Janne, arbetar som informatör åt affärsmannen Hans-Erik Wennerström, mannen 

som Mikael skriver en story om gällande dennes grova ekonomiska brottslighet. Det finns 

emellertid en väsentlig skillnad i den exponering som sker av Jannes Mac, och andra 

exponeringar av Mac i serien. Äpplet som utgör Apples karakteristiska logga är nämligen 

släckt på hans dator, och loggan blir därmed inte alls så iögonfallande som i andra scener i 

serien (se bilaga 1.6). Detta minskar risken för att publiken ska associera Apples logga, och 

därmed Apples varumärke, med en ond handling och karaktär. Somliga vill säkerligen hävda 

att Lisbeths olaga intrång i andra människors datorer bör ses som en handling som torde 

påverka Apples varumärke negativt. Här måste man dock bedöma varje aktivitet inom ramen 

för handlingen. Att vissa av Lisbeths operationer på hennes Mac är emot lagen, innebär inte 

att publiken dömer henne för det. Hon har (inom ramen för handlingen) uteslutande goda 

avsikter med det hon gör på sin dator och hon använder aldrig sina kunskaper för att skada 

någon oskyldig person. Hennes datakunnande tjänar under hela serien ett högre syfte och 

utgör ett ovärderligt redskap i såväl jakten på Harriets mördare som i kampen mot Peter 

Teleborian och Sektionen. Att någon persons integritet offras på vägen, måste således sättas i 

relation till allt det goda och riktiga som Lisbeth åstadkommer med hjälp av sin Mac. Nedan 

följer en beskrivning av ytterligare en scen där Apples och Mac:s varumärke indirekt stärks, 

genom sin relation till konkurrerande varumärken.  
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Avsnitt 1, Millenium 

Då Lisbeths Mac har gått sönder uppsöker hon sin vän Plague som även han är en 

datahacker. Han kan inte reparera hennes dator men erbjuder henne att låna en av hans 

backup-datorer som är en PC. Lisbeths arbete tar längre tid än vanligt varpå Plague 

konstaterar att ”den är lite långsam”. 

I strikt bemärkelse sker ingen produktplacering av Mac och Apple i denna scen. Men faktum 

är att även i detta fall så tillskrivs Mac en viss innebörd och mening i förhållande till PC. 

Även om det naturligtvis kan vara en slump att en PC i denna scen framställs som ett 

långsamt andrahandsval, så blir den indirekta betydelsen att Mac är en snabbare och mer 

pålitlig dator. Det enda PC tycks duga till är att vara back-up åt Mac. Man skulle således 

kunna säga att det i denna scen sker en indirekt produktplacering av Mac, av det slag som 

Russell (2004) kallar för audiotär produktplacering. Detta sker eftersom Plague i dialogen 

med Lisbeth konstaterar att den PC som används är långsam. Lisbeths Mac däremot, 

framställs aldrig som långsam. Tvärtom så framstår den som oerhört snabb i många scener då 

siffror och kommandon rullar förbi på hennes skärm i ett rasande tempo.  

 

7.6 24  

7.6.1 Presentation av handling och karaktärer 

Serien utspelar sig under 24 timmar, varav varje avsnitt står för en timme av dygnet. I säsong 

ett utgörs handlingen av att antiterroristgruppen CTU, som huvudkaraktären Jack Bauer 

jobbar för, ska avstyra ett planerat mord på Senator David Palmer. Bakgrunden till 

mordplanerna är att Palmer är på god väg att bli vald som den första mörkhyade presidenten i 

USA:s historia. Seriens huvudkaraktär är Jack Bauer, den goda agenten som jobbar för att 

bekämpa organiserad brottslighet. Nina Myers är kollega till Jack och framställs till en början 

som en av de goda karaktärerna i serien. Senare under den första säsongen visar det sig dock 

att hon bortom Jacks vetskap jobbar som infiltratör åt fienderna. Jamie arbetar också på 

agenturen. Hon besitter exceptionella datorkunskaper och tycks vara arbetsplatsens IT-expert, 

vilket ger henne en väsentlig roll i att driva handlingen framåt i serien. I denna bemärkelse 

finns det vissa likheter mellan Jamie och Lisbeth Salander. Det finns även ett antal scener i 24 
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som påminner om scener i Millennium. Nedan följer ett exempel på detta.  

 

7.6.2 Djupanalyser av scener 

Avsnitt 3, 24 

En av Jacks överordnade, Richard, misstänker att hotet mot David Palmer kan komma inifrån 

den egna organisationen. Jack får i uppdrag att undersöka saken. Någon inom 

organisationen har skapat ett passerkort och därefter givit en extern person fritt tillträde till 

agenturen, något som naturligtvis är strikt förbjudet. Richard lyckas få tag på kortet och 

överlämnar det till Jack. Att undersöka vem som skapat detta passerkort blir således Jacks 

första steg i jakten på förövaren. Till sin hjälp har han bl. a Jamie, och hennes 

datorkunskaper visar sig vara ovärderliga. Hon lyckas nämligen spåra kortet och se vilket 

användarkonto som använts då kortet skapades. Denna bedrift lyckas hon med hjälp av en av 

Jacks Mac-datorer (se bilaga 1.9). 

I scenen som beskrivs ovan finns många likheter med Macs exponeringar i Millennium 

(jämför bilaga 1.9 och 1.10). Först exponeras Apples varumärke och sedan visas datorn från 

användarhåll eller vice versa. Alla siffror som syns på bildskärmen i kombination med ljudet 

av snabbt nedtryckta tangenter, gör att man som tittare ges ett intryck av att avancerade 

operationer utförs. Att man som tittare vet att såväl Jamie som Lisbeth besitter goda 

datorkunskaper stärker detta intryck ytterligare. Genom att tydligt exponera varumärket i 

anknytning till dessa operationer och karaktärer ger man också en innebörd till datorn likt 

man gör i Millennium. Den ges återigen en innebörd som en utmärkt dator vilken lämpar sig 

väl till avancerad användning, en innebörd som kan kopplas samman med Apples varumärke 

och på så vis främja vissa konnotationer vid såväl den aktuella som vid senare exponeringar. 

En annan viktig del i vad som förmedlas med ett varumärke är inramningen vid exponeringen. 

Om en produkt visas i en lyxig och tilltalande miljö främjas också viss typ av konnotationer 

vilket exemplifieras i scenen nedan. 

Avsnitt 4, 24 

I den här scenen får man se Senator David Palmers fru sitta i familjens hem. Bostaden är fin, 

på gränsen till lyxigt inredd. Frun sitter med sin Mac i soffan, iförd en till synes exklusiv 

morgonrock i siden. I sitt knä har hon en bärbar Mac (se bilaga 1.11).   



20 

 

Att nå en position som Senator indikerar att personen ifråga är driven, ambitiös och 

intelligent, egenskaper som alla är eftersträvansvärda. Det faktum att presidentkandidatens 

familj använder en Mac tillskriver datorn ett visst mått av status. Den lyxiga inramningen 

bidrar även den till att produkten framstår som en högstatusprodukt. Appleloggan syns här i 

ett rum med något dämpad belysning och skärmen är uppfälld rakt emot kameran. Expo-

neringen blir därför, precis som så ofta annars, väldigt tydlig.  

7.6.3Apple i relation till PC 

Seriens gode huvudkaraktär Jack Bauer använder, precis som majoriteten av de goda i 

Millennium, Apples datorer. I hans kontor står såväl bärbara som stationära Mac och Apples 

varumärke exponeras tydligt i flera scener (se exempel bilaga 1.8). Inramningen kring 

kontoret gör att Apples produkter framställs i en miljö som konnoterar karriärmässig 

framgång. Jack Bauers kontor är belagt högre upp än de övriga kollegernas vilket ger tittarna 

känslan av att han är en medarbetare med högre status. På så vis sker den tydliga 

varumärkesexponeringen även här i en positiv inramning vilket också främjar positiva 

konnotationer. Bauer är dessutom en karaktär som man kan anta att stora delar av publiken ser 

upp till och lever sig in i. Att han använder Mac kan därför bidra till att de som strävar efter 

att identifiera sig med honom ser Mac som ett mer naturligt val av dator. 

Nina, som är den stora förrädaren i sammanhanget, använder en Dell-dator. Kombinationen 

av hennes onda gärningar som infiltratör och det faktum att hon använder Dell bör i viss mån 

förmedla negativa konnotationer med Dells varumärke. Det finns antagligen få i publiken som 

önskar identifiera sig med en lögnare som sviker en av sina närmaste kollegor och vänner. 

   Under de granskade avsnitten kunde vi inte finna ett enda tillfälle då Apples varumärke 

exponeras i negativa kontexter eller i sammanhang då man använder Appleprodukter i ett 

negativt syfte. När den exponeras sker det uteslutande i samband med seriens goda karaktärer 

och den verkar även i denna serie som ett redskap för att driva handlingen framåt.  

   Värt att notera är dock att IT-experten Jamie använder en Dell-dator, vilket tyder på att 

Apple inte är de enda som investerat i produktionen. Datorn exponeras tydligt ett antal gånger 

tillsammans med Jamie även då hon utför mer avancerade operationer som är avgörande för 

handlingen. Den stora skillnaden i sammanhanget är dock att Dells logga inte drar åt sig lika 

mycket uppmärksamhet som den mer utmärkande Appleloggan.  
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9. Slutdiskussion 

Analysen har tydligt visat att Apples produkter allt som oftast syns i kontexter som förmedlar 

goda konnotationer med varumärket. Produkterna används med extremt få undantag av goda 

karaktärer och i goda syften. Att varumärket har en förhållandevis hög status är sannolikt 

delvis en följd av en väl genomtänkt och vanligt förekommande produktplacering. Denna 

förmåga hos Apple kan gynna företaget i framtiden eftersom det blir allt svårare att nå ut med 

ett budskap och en produkt via traditionell TV-reklam. Det är helt enkelt för lätt för 

konsumenten att undvika reklamen. I en film eller TV-serie blir det desto svårare att värja sig 

mot ”reklamen” då den vävs in i en given kontext. Det finns ingen möjlighet för tittaren att 

”zappa” över till en annan kanal då den indirekta reklamen visas.   

Det faktum att Apple inte har någon vanlig TV-reklam för Mac i Sverige, men att datorn trots 

detta är populär och används av många, skulle på sikt kunna få påverkan på hela marknaden. 

Om andra företag väljer att gå i Apples fotspår i denna fråga, så kan vi inom en inte alltför 

avlägsen framtid få uppleva ett paradigmskifte inom marknadsföringsvärlden. Den 

traditionella TV-reklamen skulle då bli sekundär och produktplacering skulle ta över rollen 

som företagens viktigaste kanal när de vill nå ut med sin reklam och sina produkter. En sådan 

utveckling skulle sannolikt tvinga företagen att bli ännu skickligare när det kommer till att 

presentera sina produkter på ett visst sätt och i för företaget gynnande sammanhang. 

Produktplaceringen skulle bli ännu mer komplex och ännu mer invävd i berättelsen och dess 

karaktärer. Därav skulle vi som konsumenter få svårare att värja oss mot företagens budskap. 

Den manipulativa kraften i en skicklig produktplacering skulle således kunna bli alltmer 

påtaglig.  

Apples produkter syns alltså nästan uteslutande i kontexter som förmedlar goda konnotationer 

med varumärket. Tittar man på användningen av PC-datorer ser det helt annorlunda ut. Vår 

granskning av PC-datorer visade att dessa i större grad exponerades i mindre önskvärda 

kontexter. Allra tydligast är exemplet med Peter Teleborian och barnpornografin. I de allra 

flesta fall under serien då en PC används, exponeras inget varumärke. I scenen då Teleborian 

konsumerar barnpornografi syns däremot HP-loggan mycket tydligt. Eftersom man som tittare 

bestämt tar avstånd från Teleborian och dennes fördömliga aktiviteter, finns risken att man på 

ett omedvetet plan tar avstånd även från HP. En central iakttagelse i vår analys är just detta – 

att Apple i större utsträckning än sina konkurrenter verkar tänka på vilka sammanhang som 
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deras produkter presenteras i. PC-företagen Dell, HP och Acer tycks i högre grad se ett 

egenvärde med exponeringen av sitt varumärke, vilket visserligen inte är en orimlig 

utgångspunkt, men Apple tar det hela ett steg längre och är till synes oerhört medvetna om 

vilka kontexter som deras produkter exponeras i. Det kanske allra tydligaste exemplet är då 

Appleloggan på infiltratören Jannes Mac är släckt (se bilaga1.6) Eftersom hela redaktionen på 

Millennium använder Mac kan man anta att det av estetiska skäl inte gick att placera en PC 

hos Janne. Lösningen blev således att begränsa varumärkes synlighet, och därmed också 

minska risken för att negativa konnotationer förmedlas med Apple. Tack vare denna 

medvetenhet och känsla för detaljer har man ett försprång och en fördel gentemot sina 

konkurrenter.  

   Vi har också konstaterat att Apples datorer i sig är väl lämpade för produktplacering. 

Designen med det lysande äpplet på datorn Mac utgör ett karakteristiskt kännetecken för 

varumärket, och så fort produkten placeras i ett dunkelt eller nedsläckt rum blir exponeringen 

mycket tydlig. Analysen har visat att det ofta är i just den här typen av miljö som datorn 

används, och när varumärkets synlighet främjas blir det också lättare för mottagaren att göra 

kopplingen mellan varumärket och det sammanhang som det verkar i.  

   Analysen har också visat att karaktärerna Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander är av en 

sådan sort att det blir lätt att genomföra en lyckad produktplacering i serien, speciellt i form 

av datorer. Genom att Mac nästan uteslutande används av dessa goda karaktärer och i goda 

syften ges produkten en viss innebörd. Att exempelvis Lisbeth, med sina exceptionella 

datorkunskaper, väljer att använda Mac ges publiken intrycket av att detta är en dator med 

hög kvalité och kapacitet. 

En oro inför framtiden är att företagen, om produktplaceringen fortsätter växa, kommer få allt 

större inverkan på det kulturella innehållet. Redan idag finns fall då företag varit med och 

skrivit manus i en produktion, för att få så stor genomslagskraft som möjligt med sin 

produktplacering. Ett exempel på detta är när representanter från Skyy Vodka var med och 

skrev manus till ett avsnitt av ”Sex and the city”¹. Om denna utveckling fortsätter riskerar vi 

att hamna i en situation där det konstärliga uttrycket i allt högre grad får ge vika för 

ekonomiska intressen. Huruvida dessa farhågor kommer att bli verklighet eller ej får 

framtiden utvisa.  

 

1. Föreläsning av Michael Kroona, doktorand i medie- & kommunikationsvetenskap, 2010-02-02 
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Bilagor 

1.1 
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1.2 

 

 

 

1.3 

 

Lisbeth i sin nya lyxvåning. Som bilden visar så är i princip bara datorn uppackad. 
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1.4 

 

 

1.5 

 

Peter Teleborian med sin HP-dator strax innan den beslagtas för misstanke om innehav av 8000 

barnpornografiska bilder. 
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1.6 

 

Datorn på bilden ovan tillhör infiltratören Janne, som egentligen jobbar för Wennerström. En intressant 

iakttagelse är att i det här fallet så lyser inte det karaktäristiska Applemärket.  

1.7 

 

Denna bild kommer från samma scen som bilden ovan. Till skillnad från Jannes dator så lyser Applemärket på 

den gode karaktären Malins dator. Lägg även märke till böckernas placering runt om varumärket. 
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1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

1.9 
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1.10 
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1.11 

 

Senatorns fru med sin Mac. 
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