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prog. som inneholder produktplassering
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Telefonomnibus

Norges befolkning 15 år+

Landsrepresentativ undersøkelse
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Hovedfunn

Gjennomgående så er det høyere andeler blant dem som har sett TV-

programmene vi her nevner som har lagt merke til P på TV-skjermen enn 

de som ikke har sett TV-programmene. 

De under 50 år har i større grad lagt merke til P enn de over 50 år. 

Og de under 50 år svarer også i større grad at P betyr «produktplassering» 

enn de over 50 år. 
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«P» ser ut til å legges best merke til blant de som ser programmet 

Neste Sommer

21%

48%

50%

52%

52%

53%

53%

59%

61%

Ingen av disse (n=203)

4-stjerners middag (n=374)

Hver gang vi møtes (n=401)

71 grader nord (n=312)

En kveld hos Kloppen (n=316)

Tid for hjem (n=327)

Idol (n=389)

Thomas Giertsen: Helt perfekt

(n=329)

Neste sommer (n=311)

Av de som har sett prog, lagt merke til P

Av de som ser programmet 

fordeler andelen som har lagt 

merke til P på TV-skjermen som i 

denne grafen.

61 % av de som har sett «Neste 

sommer» har lagt merke til at 

bokstaven P dukker opp i 

skjermbildet, og 48 % blant de 

som har sett «4-stjerners 

middag».
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Av de som har sett ett eller flere programmer her nevnt, har 

halvparten lagt merke til P på TV-skjermen

50%

50%

Ja

Nei

Av de som har sett ett eller flere prog, lagt merke til P
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Hver gang vi møtes sees av flest, og 55 % av alle har ikke lagt 

merke til bokstaven P

20%

31%

31%

32%

33%

33%

37%

39%

40%

Ingen av disse

Neste sommer

71 grader nord

En kveld hos Kloppen.

Tid for hjem

Thomas Giertsen: Helt perfekt.

4-stjerners middag

Idol

Hver gang vi møtes

Totalt Kvinner Menn

6n=

? Har du sett ett eller flere av følgende TV-program vist 
på TV 2 eller TVNorge denne våren?

1.000

1%

44%

55%

Vet ikke

Ja

Nei

Totalt Kvinner Menn

n=

? Har du lagt merke til at bokstaven P sammen med en kort tekst 
av og til dukker opp i skjermbildet mens TV-programmer vises?

1.000



3 av 10 svarer at P betyr «produktplassering», mens av de som har 

lagt merke til P i TV-programmer svarer 57 % «produktplassering»

2%

7%

60%

1%

2%

29%

Reklame eller sponsing

Annet svar

Vet ikke

Visning av produkter eller

lignende i programmet

Reklame eller sponsing med

produkter eller lignende i

programmet

Produktplassering

Totalt Kvinner Menn

7n=

? Kan du angi hva det betyr at bokstaven P sammen med en kort tekst av 
og til dukker opp i skjermbildet mens et TV-program vises (uhjulpet)?

1.000

2%

6%

29%

2%

4%

57%

Reklame eller sponsing

Annet svar

Vet ikke

Visning av produkter eller

lignende i programmet

Reklame eller sponsing med

produkter eller lignende i

programmet

Produktplassering

Kolonne1

De som har 
lagt merke til Pn= 439
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