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SAMMANFATTNING 

 
Den samtida individen kommer idag i kontakt med ett oräkneligt antal verksamheters 

försök till kommunikation. Detta kan vara önskvärt, ofrånkomligt, avsiktligt eller 

omedvetet. Faktum är att dagens konsument har möjligheten att välja när och var denne 

vill kommunicera. Nutida teknik tillåter konsumenten att styra över hur pass effektiv 

företagens kommunikation blir. Dessa försöker därför återta kontrollen genom att hitta 

nya medel utöver de traditionella såsom reklam, PR, personlig försäljning etc. 

 

Produktplacering i filmer har växt som kommunikationskanal under de senaste 30 åren 

och kommit att bli en mångmiljardverksamhet. Studier visar på att det är en kontinuerligt 

växande bransch. Vissa forskare menar att denna typ av marknadsföring är en mer 

effektiv kombination av traditionell reklam och publicitet, då företagen kan dölja sin 

medverkan men samtidigt styra över budskapet samt att det är mer svårfrånkomligt för 

konsumenten. Samtidigt säger andra att det har en negativ effekt på filmerna och att 

produktplaceringen i sig får ett negativt värde samt att metodens effekt och 

marknadsföring i allmänhet är beroende av faktorer som målgruppens kön, nationalitet 

och kultur, som gör det svårare att använda metoden som ett internationellt 

kommunikationsmedel. Konsekvensen är, menar man, att det inte finns någon garanti för 

när och var denna typ av marknadsföring kommer att vara effektiv. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att studera produktplaceringens utveckling i filmer 

från 1980-talet fram till idag för att skildra eventuella skillnader i förhållande till 

produktionsland- och år och genre. 

 

Urvalet för denna studie har varit kritiskt hyllade filmer, tillhörande genrerna ”romantik”, 

”komedi” och ”thriller”, som producerats i USA, Frankrike och Sverige.  En kvantitativ 

studie har genomförst genom att statistiskt sammanställa de produktplaceringar som 

noterats i respektive film. Resultaten har sedan belysts genom de teorier som valts för 

studien: kommunikationsteori, varumärkeskapital och kulturella skillnader; samt tidigare 

forskningar. 

 

Slutsatsen är, enligt det resultat som studien har visat, att en allmän nedgång i 

användandet av metoden kan konstateras. Produktplacering är fortfarande i en 

utvecklingsfas där många frågetecken fortfarande förekommer, vilket gör att metoden inte 

kan bedömmas som ett lika effektivt medel som traditionell marknadsföring. Metoden har 

konstaterats vara ett märkesuppbyggande medel men det går inte med all säkerhet 

konstatera att det i alla lägen ska gynna företagen. Vidare har författaren kommit fram till 

att produktplacering är relaterat till kulturella skillnader och kön samt att 

tillvägagångssättet i första hand syftar till att skapa medvetenhet hos konsumenter snarare 

än att vara ett direkt försäljningsmedel. 
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ABSTRACT 

 
Today’s human being gets in touch with a countless number of enterprises’ attempts to 

communicate. This may be desirable, inevitable, deliberately or unconsciously. The fact 

is that today's consumer has the opportunity to choose when and where he wants to 

communicate. Modern technology allows consumers to control the degree of corporate 

communication efficiency. These are therefore trying to regain control by finding new 

ways of communicating in addition to the traditional ones, such as advertising, public 

relations, personal selling, etc. 

 

Product placement in movies has grown as a communication channel during the past 30 

years and has become a multi-billion dollar business. Studies show that it is a 

continuously growing sector. Some researchers believe that this type of marketing is a 

more effective combination of traditional advertising and publicity, as enterprises can 

conceal their involvement while controlling the message, and that it is more inevitable for 

the consumer. Meanwhile others say it has a negative effect on the movies and that the 

product placement itself may receive a negative value, and that the efficacy of the method 

and marketing in general is dependent on factors such as the sex of the target group, 

nationality and culture, which make it more difficult to use the method as a mean for 

international communication. Therefore there is no gurantee the placement will be 

successful no matter where and when it is used. 

 

The purpose of this thesis was to study the development of product placement in movies 

from the 1980s until today and to describe any deviations depending on the production 

country and year, and genre. 

 

The sample for this study has been critically acclaimed films, in the genres "romance", 

"comedy" and "thriller", produced in the United States, France and Sweden. A 

quantitative study has been carried by statistically compiling the product placements 

recorded in each movie. The results have afterwards been highlighted by the theories 

chosen for the study: communication theory, building brand equity, and cultural 

differences, and previous research.  

 

In conclusion, according to the results that the study has shown, a general decline in the 

use of the method has been found. Product placement is still in a development phase 

where many questions still exist, which means that the method cannot be evaluated as an 

equally effective means as traditional marketing. The method has been found to be a 

brand-building medium, but one can not surely say that it is in any position to benefit 

businesses at all times. Furthermore, the author concludes that product placement is 

related to cultural differences and sex, and that the method is primarily aimed at creating 

awareness among consumers, rather than being a direct marketing medium. 
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till forskningsproblemet samt en beskrivning av 

utvecklingen av kommunikationsstrategier. Vidare redogörs för motiven som ligger till 

grund för studien. Problemdiskussionen mynnar ut i problemformuleringen som grundats 

på den bakgrund och tidigare forskning som presenteras i studien, samt forskningens 

syfte. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsen och en redogörelse för dess 

avgräningar. 

 

 

 

1.1 BAKGRUND 
 

Många undersökningar tyder på att framgångsrika företag har sina traditionella 

reklamkampanjer och sin marknadsföring att tacka för de positiva resultaten. I de flesta 

fall ser aktieägarna tillbaka på kostnaderna för kommunikationsarbetet i förhållande till 

dess utbetalningar.
1
 Resultatet vi

2
 ser är att dagens konsument är överöst med 

marknadsföringskampanjer, närmare 3000 köpbudskap om dagen
3
, vare sig det är reklam, 

PR, promotions etc. Kunderna är inte i lika stort behov av att söka för att finna, det är 

snarare företagen som tävlar om att vara det första och bästa alternativet som 

konsumenten får syn på. Samtidigt ser vi en trend där reklam förlorar sin 

övertalningsförmåga, i samband med att konsumenterna filtrerar information allt flitigare 

och är alltmer selektiva vid val kommunikationskanaler som de vill utsätta sig för.
4
 Den 

som skriker högst är inte den som nödvändigtvis vinner längre. Den traditionella 

marknadsföringen som i princip var baserad på ”push-modeller” är ett minne blott. Det är 

konsumenten som använder ”pull-metoderna” idag, och detta när det behagar denne. 

Företagen måste vänta på en inbjudan från kunderna för att få möjligheten att presentera 

sina erbjudanden.
5
 John Hagerty menar att vi rör oss från en tid av avbrott mot en tid av 

engagemang. Tidigare kunde reklamvärlden använda ett och samma meddelande om och 

om igen. Nu har konsumenten möjlighet att undvika dessa. Organisationerna strävar 

därför sändigt efter innovativa kommunikationsstrategier som ska skilja dem från 

mängden. Han menar därför att framtidens kommunikation måste vara underhållande då 

detta verkar vara ingångsporten till konsumentens vardag.
6
  

 

Den ovan nämnda traditionella marknadsföringen baseras ofta främst på Kotlers 

Marketing Management. Han utvecklade Kommunikationsmixen som består av reklam, 

försäljning, PR, promotions, direkt marknadsföring och events.
7
 Denna ansågs till stor del 

omfatta marknadsföringens många aspekter.
8
 Detta statiska synsätt har dock blivit illa 

tvunget att lämna plats åt mer dynamiska arbetssätt då informationsflödet, människans 

transport- och kommunikationsmöjligheter har förändrats totalt och är under ständig 

                                                 
1
 Wiles & Danielova (2009:1) 

2
 Med ”vi” avses i detta sammanhang ”allmänheten” 

2
 Med ”vi” avses i detta sammanhang ”allmänheten” 

3
 http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Artiklar%202007/Reklamen07_08_07.aspx, view 2009-12-22 

4
 Wiles & Danielova (2009:1) 

5
Donaton (2004:10) 

6
 Donaton (2004:19) 

7
 Kotler & Keller (2006:554) 

8
 Sheth et al. (1988:107) 
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mutation.
9
 Vad Kotler möjligtvis inte förutsåg som ett alternativt kommunikationsmedel 

då men som har kommit att uppmärksammas avsevärt mycket av företag samt växt snabbt 

under de senaste 20 åren enligt vissa författare
10,11

, är produktplacering.  

 

Branscher såsom reklam, filmproduktion, marknadsföring och agenturer var tidigare 

konkurrenter men utvecklingen av teknologin, som har stärkt konsumentens position i 

samhället, har fört dessa närmare varandra och tvingat dem till samarbete.
12

 Gränserna 

mellan konst, media och reklam har blivit alltmer oklara, menar Mats Urde.
13

 I USA har 

introduktionen av TiVo gett tv-tittarna, dvs. konsumenterna, möjligheten att välja port 

kommersiella inslag och sätta ihop sina egna tv-tablåer. TV:n var tidigare ett passivt 

medium, enligt Donaton, och konsumenterna hade inget annat val än att acceptera det 

som sändes. Även om den överflödiga reklamen inte var alltför uppskattad, ansåg man att 

det var ett överkomligt pris att betala för något som var gratis. Idag är TV:n beroende av 

konsumenterna och företagen betalar därför inte gärna för att exponeras i TV då det anses 

vara bortkastade pengar, när köparna väljer att inte se och lyssna till vad de har att säga.
14

   

 

Enligt Wiles & Danielova (2009) är konsekvensen av detta att den stora skärmen har 

utsatts för massiv reklam, både innan, efter och under filmerna. Konsumenten kan på 

detta sätt inte välja bort den marknadsföring som denne kommer i kontakt med och blir 

vare sig den vill eller inte påverkad av det den ser och hör. Utvecklingen av 

produktplaceringen har, i takt med företagens uppmärksammande av detta, gått väldigt 

snabbt och vad som tidigare var sponsring i filmer har blivit en marknad med stora 

affärsmöjligheter och sköts på ett mycket skickligare och effektivare sätt idag. Bara i 

Sverige omsatte branschen ca 100 miljoner kronor år 2006 och siffran har kontinuerligt 

stigit sedan dess. Ändå ligger Sverige efter, mestadels på pga. av de lagstiftningar som 

produktionsbolagen lyder under.
15

 Ser vi till de amerikanska företagen, finns det inga 

hinder.
16

 Exempel på detta är filmer som James Bond (som hittills har toppat listorna för 

produktplacering) och Sex and the City (fick smeknamnet Superbowl for women) som 

har blivit företagens nya anslagstavlor.
17

  

 

 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

Bara i USA, var antalet biobesökare 1,5 miljard och den internationella publiken uppgick 

till det dubbla i slutet av 1990-talet. Denna enorma åskådarmassa gjorde Hollywood-

filmerna till ett perfekt kommunikationsmedium. Närmare 1000 företag uppskattades 

använda produktplacering i dessa filmer.
18

 Det är få filmer som produceras utan att något 

varumärke nämns eller tydligt visas. Många av dem är sponsrade av de stora företagen 

                                                 
9
 Besanko (2007:58) 

10
 Balasubramanian, Journal of Advertising, Volume XXIII, No. 4 (December), pages 29-46, 1994 

11
 Gould et. Al., ”Journal of Advertising” Volume XXIX (winter), No. 4, pages 41-58, 2000 

12
 Donaton (2004:2) 

13
 Sydsvenskan.se, “produktplacering I film ökar snabbt” (20080906), 2009-11-03 

14
 Donaton (2004:8) 

15
 Sydsvenskan.se “produktplacering blir vanligare i svensk TV” (20060205), 2009-11-03 

16
 DN.se, “Produktplacering ersätter reklampauser” (20090916), 2009-11-03 

17
 Sydsvenskan.se, “produktplacering I film ökar snabbt” (20080906), 2009-11-03 

18
 Galacian (2004:17) 
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som betalar ofantliga summor för att deras produkter ska få vara en del av manus eller 

skymtas i bakgrunden, ett exempel är Sony Ericsson som betalade närmare 80 miljoner 

för att en av deras mobiltelefoner skulle användas av James Bond.
19

 

 

Produktplaceringen i film startade under det tidiga 1900-talet i USA och tog ett rejält kliv 

på 1980-talet i samband med filmen E.T(1982). Produkten var godiset Reese’s Pieces och 

företaget Hersheys försäljning ökade med 65 procent. Både filmbolagen och företagen 

började se på produktplaceringen på ett nytt sätt. Vad som hade varit ett kostnadseffektivt 

sätt att finansiera filmen respektive få sina produkter sedda var nu en potentiell guldgruva 

för båda parter. Filmbolag började ta betalt av företagen för att deras produkter skulle få 

ta plats i filmatiseringarna. Bolagen var dock inte bekymrade då dessa ansåg att de hade 

råd med detta, med tanke på den avkastning som var att vänta.
 20

 Produktplacering har 

idag kommit att bli en bestående del av verksamheten för många produktionsbolag, då 

dessa har specifika avdelningar avsedda för produktionsresurser, som läser igenom manus 

för att hitta produktplaceringsmöjligheter.
21,22

 En av de senaste filmerna där 

produktplacering förekommer i hög grad är ”Sex and the City”. Vad som anses vara unikt 

med just denna film är att varumärkena har vävts in i manuset och att karaktärerna till stor 

del bygger på de varumärken de konsumerar.
23

 Utvecklingen i övriga delar av världen har 

inte varit lika självklar, inte heller lika omfattande. I Europa har produktplaceringen 

påverkats av lagstiftningen men även av konsumenters syn på marknadsföringssättet.
24

 

 

I en studie gjord av Gould och Gupta tyder resultatet på att amerikanska konsumenter är 

mer mottagliga till påträngande reklam och marknadsföring gentemot fransmännen och 

österrikiska konsumenter, som föredrar företags mer diskreta kommunikation och därför 

inte är lika öppna för produktplacering. En jämförelse visar att fransmännen vill ha en 

mer visuellt tilltalande reklam och marknadsföring medan amerikanska kunder föredrar 

informativ kommunikation. De österrikiska kunderna ställer sig kritiskt till 

produktplacering då de anser att det får åskådarna/konsumenterna att köpa produkter de 

egentligen inte vill ha. Vad allt detta indikerar är att en och samma marknadsföring inte 

kan vara lika effektiv oavsett var man använder den.  

 

Vidare visar resultatet av studien att amerikanska konsumenter är mer receptiva för 

speciellt ”etiska” produkter (cigaretter, aklkohol) samt att amerikanarna spenderar mer på 

produkter som de sett i filmer, vilket kan återkopplas till de österrikiska konsumenternas 

argument om att konsumtion ökar av produktplacering, även om den alltid inte är 

”frivillig”. Fransmännen visade sig vara minst påverkade av produktplaceringen i 

förhållande till deras konsumtion. Studien som även mätte huruvida kön spelade någon 

roll, visar på skillnader mellan köpvanor mellan män och kvinnor i förhållande till den 

produktplacering som de blivit utsatta för samt att acceptansgraden för produktplacering 

varierar beroende på genus. Vad författarna uppmanar till är att marknadsförarna måste 

ha dessa faktorer i åtanke, dvs. kön, nationalitet/kultur och produkt när de utformar sina 

marknadsföringsplaner och väljer att använda produktplacering som 

kommunikationskanal. Denna metod bör endast användas när man tror att den kan gynna 

                                                 
19

 Ripa et al. (2002:3) 
20

 Galacian (2004:17) 
21

 Andersson et. Al (2003:1) 
22

 Darlin & Skarp (2007:8) 
23

 E24!Näringsliv ”Sex and the City unik reklamplats” (20080604), 2009-11-23 
24

 Gould et. Al., ”Journal of Advertising” Volume XXIX (winter), No. 4, pages 41-58, 2000 
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varumärket samt att man inte betalar för mycket för placeringen eftersom effekten på 

internationell basis inte går att säkerställa.
25

    
 

Vidare visar en annan undersökning av Rössler och Bacher på skillnader mellan 

amerikanska och tyska konsumenters uppfattningar om och av produktplacering i filmer. 

I resultatet presenteras uppgifter om att de tyska informanter var mer uppmärksamma på 

produkter som användes mer i Europa men att båda ländernas informanter varit mer eller 

mindre lika uppmärksamma på produktplaceringen i allmänhet. Informanternas 

uppfattningar om produkterna skiftade i olika grad efter att dessa exponerats för 

produktplacering: amerikanernas inställning till produkterna skiftade signifikant i 

jämförelse till tyskarnas som förblev mer eller mindre densamma efter exponeringen. 

Detta förklaras genom att tyskarna var väl medvetna om att det var just produktplacering, 

en typ av reklam och att de därför förhöll sig mer vaksamt till expositionen.
26

    

 

Vad båda dessa studier förtydligar är att det finns uppenbara skillnader i hur 

produktplacering uppfattas och vad dess påverkan är, beroende på kulturell/etnisk 

bakgrund samt vem det är som utsätts för den (man/kvinna).  Marknadsföringen i 

respektive land utvecklas i förhållande till de nationella omständigheter som råder, vilket 

i sin tur även påverkar konsumenters tolkning och acceptans av använd kommunikation.
27

                                          

 

Idag finns det inga restriktioner mot produktplacering i Sverige och EU. Tidigare 

oklarheter kring lagstiftningen om vad som är tillåtet och vad som inte är det har dock 

placerat många produktionsbolag och företag i en gråzon.
28

 Ett nytt stadgande innebär nu 

för alla medlemsländer att produktplacering är tillåtet i biograffilmer samt filmer 

producerade för TV förutsatt att tittarna får tydlig information om dess förekomst.
29

 Trots 

att filmer hör till de undantag som nämns i EU-direktivet angående förbud mot 

produktplacering, har metoden inte riktigt tagit fart, även om sakkunniga tror att detta 

kommer att vända inom en snar framtid.
30

  Lagstiftningen i USA är dock inte lika fast 

som den europeiska, då man kommit fram till att det inte går att se ett mönster i den 

produktplacering som förekommer i filmer och därför inte heller fastställa den negativa 

effekt det har på konsumenter.
31

 Enligt Paul Siegel är det inte heller troligt att detta 

kommer att förändras då produktplacering är en stor finansiell stödpelare för 

filmproducenter samt att de ger filmerna en verklighetsaspekt.
32

 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
 

Hur har produktplaceringen utvecklats, från 1980-talet fram till idag i USA, Frankrike 

och Sverige?  

 

Delfrågor:  

 Har antalet produktplaceringar förändrats mellan åren 1980 och 2009? 

                                                 
25

 Gould et. Al., ”Journal of Advertising” Volume XXIX (winter), No. 4, pages 41-58, 2000 
26

 Rössler & Bacher, ”Zeitschrift für Medienpsychologie”, 14, pages 98-108, 2002 
27

 Baker (2000:127) 
28

 Sydsvenskan.se ”Produkplacering blir vanligare i svensk tv”(20060205), 2009-11-03 
29

 Europaparlamentet, pressmeddelande (20071129), 2009-11-03 
30

 Sydsvenskan.se ”Produkplacering blir vanligare i svensk tv”(20060205), 2009-11-03 
31

 The federal Trade Commission, pressmeddelande (19921211), 2009-11-03 
32

 Galacian (2004:98) 



Marknadsföring 2.0 

Setenay Orman 

 

 10 

 Har tidslängden för produktplaceringarna förändrats mellan åren 1980 och 2009?  

 Har antalet varumärken i filmerna förändrats mellan åren 1980 och 2009?  

 Har typen av produktplacering (sedd, använd eller nämnd) förändrats mellan åren 

1980 och 2009 i de olika produktionsländerna?  

 Har typen av produktplacering förändrats inom de olika genrerna mellan åren 

1980 och 2009 i respektive produktionsland?  

 Vilka sorters produkter har använts i filmerna under åren 1980-2009?  

 Skiljer sig typ av produkt beroende på genre i respektive land?  

 Finns det en skillnad på typ av produkt som använts, mellan de olika länderna?  

 Vem använde sig av produkterna i filmerna? 

 

 

 

1.4 SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är att skildra produktplaceringens utveckling i de olika länderna 

där dessa har producerats och tyda eventuella synbara skillnader i förhållande till 

filmernas genre, produktionsland och år.  

 

 

1.5 STUDIENS RELEVANS 
 

Många studier om marknadsföring och film tyder på att branschens aktörer har kommit 

att alltmer använda sig av produktplacering för att klargöra sina klienters eller sina egna 

produkters relevans för konsumenterna. De traditionella metodernas effekt har reducerats 

drastiskt och integrering med kunden samt närvaro i mer okonventionella sammanhang 

har blivit det ”normala”. Studierna fokuserar dock många gånger på hur konsumenterna 

uppfattar marknadsföringen och hur dessa ställer sig till produktplacering. Bland dessa 

tidigare studier finns det även de som har som syfte att undersöka produktplaceringens 

utveckling, dock endast i USA. De internationellt komparativa studierna som funnits, 

riktar in sig på konsumenten. Den ovan nämnda studien av Gould and Gupta föreslår en 

granskning av filmernas produktionsland då detta kan ha ett inflytande på uppfattningen 

om och användandet av produktplaceringen.
33

 Med denna bakgrund som utgångspunkt 

avser författaren att, till skillnad från dessa studier undersöka hur produktplacering som 

kommunikationskanal har utvecklats och till vilken grad det förekommer i olika länder 

och filmer genom att studera filmerna i sig. Detta kommer att göras genom en 

tillbakablick på marknadsföring och reklam i respektive land, tidigare forskning och de 

kulturella skillnaderna mellan dem samt genom kommunikations- och varumärkesteori. 

 

 

1.6 DISPOSITION 
 

Följande kapitel kommer att redogöra för tillvägagångssättet samt insamling av data för 

uppsatsarbetet: en förklaring till hur och varför aktuellt material har valts samt hur detta 

har bearbetats. I Kapitel 3 presenteras de definitioner samt tidigare forskning som ligger 

till grund för studien. Vidare redogörs kortfattat för utvecklingen av reklam i de länder 

                                                 
33

 Gould et. Al., ”Journal of Advertising” Volume XXIX (winter), No. 4, pages 41-58, 2000 
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som valts som urvalsgrund. I Kapitel 4 presenteras de teorier som insamlad data kommer 

att ställas. Kapitel 5 är ämnat till att presentera studiens empiri, dvs. en presentation av 

primär- samt sekundärdata. I kapitel 6 redogörs för studiens resultat av kartlagd 

produktplacering. Följande, kapitel 7 avser redogöra för en analys samt en slutdiskussion. 

I Kapitel 8 redogörs för de källor som använts under studiens sammanställning. 

 

 

 

1.7 AVGRÄNSNINGAR 
 

Valet av filmer är baserat på dessas genre, produktionsdecennium samt att de har fått 

någon form av utmärkelse på lokal och/eller internationell nivå, för att filmerna ska vara 

så lika varandra som möjligt. Författaren har i möjligaste utsträckning försökt analysera 

filmer som har fått minst en utmärkelse. Det förekommer dock filmer som endast blivit 

nominerade eller inte fått någon utmärkelse över huvud taget (två), eftersom författaren 

inte har hittat filmer som producerats under dessa år och som tillhör de genre som valts 

som utgångspunkt. Enligt en studie som presenteras nedan finns det även ett negativt 

samband mellan hyllade filmer och produktplacering: konsumenterna/åskådarna 

uppskattar filmerna mindra pga. av den kommersiella aspekten, vilket påverkar 

förekomsten av produktplacering i detta filmer.
34

 Författaren har därför ansett att detta 

kan vara en beståndsdel som kan visa effekt i denna studie.  

 

Filmerna har valts på så vis att det i möjligaste mån ger en bild av dess samtid, då 

författaren ansett att dessa på så sätt troligtvis kommer att återspegla graden av 

produktplaceringens användning. Inspelningsmiljöerna samt ställningstagandet till 

produktplacering blir en mer trovärdig reflektion av den samtida verkligheten. Författaren 

har i bästa mån försökt ta hänsyn till att regissörerna till varje film inte är desamma för att 

dessa kan ha olika syn på forskningsobjektet i fråga. Dock förekommer det att vissa 

filmer som är inkluderade i studien är regisserade av samma person(er).  

 

Filmernas genre är bestämt utifrån en och samma källa, IMDb- International Movie 

Database, där även information om filmernas utmärkelser har hittats. Anledningen till att 

denna databas har använts som källa är för att den tillhandahåller större delen av de filmer 

som produceras på internationell basis. För att få ett bredare spektrum för 

forskningsfrågan har författaren valt att studera filmer av olika genre, i detta fall komedi, 

romantik och thriller/action då denne anser att dessa är åtskilda och därför nödvändigtvis 

inte har samma målgrupp. Som framgår av tidigare studier finns det en acceptansskillnad 

mellan könen, och sett att filmer många gånger är könsinriktade
35

 har dessa tre genrer 

valts som representativa för ”könsgrupperingen”: romantik för kvinnor, thriller/action för 

män och komedi som unisex.  

 

En film från varje årtionde samt varje genre har valts från respektive land, i detta fall från 

Frankrike, USA och Sverige. Dessa länder har valts då de skiljer sig kulturellt. Enlig 

tidigare forskning tillhör dessa tre länder olika kulturgrupper: Sverige tillhör 

Nordvästra/Centraleuropeisk; Frankrike är en del av medelhavets; och USA tillhör 

                                                 
34

 Wiles & Danielova, “Journal of Marketing”, Volume 73 (July), pages 44-63, 2009 
35

 Gould et. Al., ”Journal of Advertising” Volume XXIX (winter), No. 4, pages 41-58, 2000 
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amerikansk kultur.
36

 Även om Sverige och USA båda har det germanska språket 

gemensamt och i allmänhet ligger varandra relativt nära kulturellt sett, finns det skillnader 

som påvisats.
37

 Filmerna som valts är producerade mellan 1980-2009. Eftersom 

produktplaceringen började användas allt flitigare efter vissa filmers påverkan på 

försäljning under början av 1980-talet, anser författaren att filmer som producerats efter 

detta årtal kommer att ge en klarare bild av hur produktplaceringen har utvecklats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Gould et. Al., ”Journal of Advertising” Volume XXIX (winter), No. 4, pages 41-58, 2000 
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2. METOD 
 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för hur grundläggande data samlats in 

samt hur denna har bearbetats tillsammans med de teorier som ligger till grund för 

studien. 

 

 

2.1 INSAMLING AV DATA 
 

Studien har grundats på en kvantitativ ansats, en studie som mäter utrymme och frekvens 

av en händelse som sker på ett liknande sätt varje gång och som därför går att jämföra och 

sammanställas i siffror
38

. Detta då det ansätts vara det lämpligaste tillvägagångssättet för 

att på ett adekvat sätt kunna uppfylla syftet med undersökningen. Eftersom studien avser 

kartlägga utvecklingen av produktplacering mellan åren 1980 och 2009 samt beskriva 

eventuella olikheter mellan filmer producerade i olika länder och som är av olika genre, 

bör de valda filmerna studeras gentemot varandra genom att produktplaceringarna räknas 

och sammanställs statistiskt, för att en generalisering ska kunna göras
39

 samt att de 

förutbestämda frågorna
40

 som presenterades i föregående kapitel ska kunna besvaras.  

 

Författaren har valt att analysera filmer beroende på deras genre och produktionsår samt 

att någon typ av utmärkelse, lokalt och/eller internationellt ligger till grund för urvalet. 

Tre olika genrer har valts: romantik, komedi och thriller. Eftersom utmärkelse är en faktor 

som har varit avgörande för filmvalet, skiftar årtalen för när filmerna är producerade och 

det finns därför inte något underliggande logiskt mönster för tidsintervallerna mellan 

produktionsåren. 

 

En kvantitativ studie måste baseras på en i förtid utformad avkodningsmall. För att kunna 

göra denna mätning har författaren använts sig av Per Turcottes kategorisering för 

produktplacering. Detta innebär att filmerna som valts har studeras utefter tre kriterier: 

om produkterna/varumärkena ses, nämns och/eller används. Eftersom dessa tre kategorier 

är rangordnade har den som är av mest värde räknats i undersökningen. Rangordningen är 

den följande: använd, nämnd och sedd. För att produkterna ska ha räknats som placerade 

har författaren haft som krav att varumärket exponerats och/eller nämnts i samband med 

att produkten setts. Förekomsten av varumärken och produkter behöver dock inte alltid 

innebära att de exponeras i komersiellt syfte, även om de är placerade. Det behöver inte 

heller röra sig om medveten placering alla gånger. I det här fallet har författaren dock valt 

att tolka all exponering av produkter och varumärken- som uppmärksammats i samtliga 

filmer- som produktplacering, och redogöra för det i enlighet med detta. 

 

Innan närmare analys av filmerna, dvs. primärdata, har författaren läst in sig på 

sekundärdata om samtliga filmer via den databas (IMBd) som varit urvalskällan till 

studien, samt alternativa informationskällor för de filmer som inte har haft någon 

beskrivning tillgänglig på IMDb, såsom Allociné
41

 och Filmtipset
42

, för att få en djupare 

                                                 
38

 Esaisson et al. (2003:219) 
39

 Johannessen & Tufte (2003:73) 
40

 Esaisson et al. (2003:222) 
41
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förståelse för filmernas handling och på så sätt kunna följa dem mer noggrant. Filmerna 

har enligt den ovan förklarade kategorisering studerats en gång.  

 

Författaren har under filmernas gång fört ett protokoll över all den produktplacering som 

uppmärksammats. I detta protokoll har typ av produkt, varumärke, tid, samt form av 

produktplacering sammanställts. Detta protokoll har sedan analyserats igen för att ett 

urval av den produktplacering som studien ska innehålla enligt avkodningsmallen, ska 

kunna fastställas. Vidare har författaren även noterat de personer som kommit i kontakt 

med varumärkena och produkterna. Förekommande produktplaceringar har numrerats i 

kronologisk ordning för att göra tillbakablickar på studieobjekten mindre komplicerade. 

 

Sammanställningen av resultatet har gjorts i enlighet med tidigare studiers 

tillvägagångssätt då detta ansetts vara lämpligt för den analys som har följt. I denna har 

tidigare studier beaktats tillsammans med teorierna och ställts mot resultatet av denna 

uppsats. Att mätningen då skett på samma sätt har ansetts vara mer tillförlitligt. 

 

 

2.2 KRITISK GRANSKNING 
 

 2.2.1 RELIABILITET 

 

Uppsatsen reliabilitet har ifrågasatts i förhållande till de fyra reliabilitetskomponenter 

som tas upp i Jan Trosts ”Enkätboken”: Kongruens, precision, objektivitet och konstans. 

 

Eftersom utgångspunkten för materialinsamlingen till studien har varit en förutbestämd 

och beprövad avkodningsmetod (se ”tidigare forskning”) är studiens precision tämligen 

tillförlitlig. Alla frågor som tidigare presenterats ämnar till att besvara den huvudsakliga 

frågeställningen, vilket tyder på att studiens kongruens är relativt hög. Alla filmer som 

har studerats på samma sätt och gått igenom samma process. Att varje film endast har 

setts en gång kan dock anses vara otillräckligt samt att det endast har funnits en person 

som gjort mätningen. Det skulle vara till fördel om ytterligare en person undersökte 

studieobjekten för att få ett mer pålitligt utfall (interbedömmarreliabiliet). På grund av att 

det endast finns en person som driver granskningen är studiens objektivitet ifrågasättbar. 

Eftersom studien avser beskriva skillnader i produktplacering i förhållande till bland 

annat tid kan studiens konstans anses vara tämligen reliabel då det rör sig om en 

långsiktig förändring. 

 

  

 2.2.2 VALIDITET 

 

Denna studie är endast en kvantitativ ansats som avser att mäta förändringar i 

produktplacering över tid, i förhållande till kulturellt/nationellt ursprung samt genre i 

filmer. För att studiens skulle bli mer valid, skulle en metodtriangulering, dvs. en 

komplettering med hjälp av en kvalitativ ansats vara väl fordrad. Detta skulle kunna ha 

realiserats med hjälp av en intervju med filmåskådare, som är av de olika nationaliteterna 

amerikansk, svensk och fransk, samt en intervju med sakkunniga inom området. På så sätt 

                                                                                                                                                  
42
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skulle författaren fått mer förståelse för de eventuella skillnader som noterades i filmerna 

beroende på deras genre eller produktionsland.  

 

Vidare kan valet av filmerna ifrågasättas. Även om författaren har använt sig av 

välartikulerade kriterier är detta en subjektiv inställning till frågeställningen samt att den 

kritiska granskningen av urvalsgrunderna förblir personlig. Studieobjekten är i andra 

termer valda genom ett bekvämlighetsurval, vilket gör att resultatet inte kan anses vara 

allmängiltigt.  

 

Filmernas grad av representativitet för deras samtid kan också ifrågasättas. Vidare skulle 

kriteriet om utmärkelser kunna specificerats ännu mer genom att man satte en 

minimigräns för antal utmärkelser samt vilken typ/kategori av utmärkelse filmerna skulle 

ha. Detta för att med större säkerhet kunna ställa studiens resultat gente det argument som 

presenteras i ”Tidigare forskning”. Ytterligare kritik angående detta kriterium är att det 

förekommerkommer filmer (två) som inte har blivit prisade, vilket påverkar graden av 

generaliserbarhet. Antalet filmer skulle kunna utökas för att resultatets giltighet skulle 

stiga. Urvalet för denna studie kan även anses vara för litet för att kunna säga något 

generellt om produktplacering i de länder som valts.   

 

De länder som valts: amerikanska, franska och svenska filmer är inte representativa för 

hela filmbranschen och användningen av produktplacering. Skulle andra länders 

produktion inkluderas är det möjligt att resultatet skulle vara annorlunda.  
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3. FORMALIA 
  

I detta kapitel redogörs för de definitioner och tidigare forskning som är relevanta för 

studieobjektet samt reklamens utveckling i de tre produktionsländerna.  

 

 

3.1 DEFINITIONER 
 

 3.1.1 PRODUKTPLACERING 

 

”Produktplacering” beskriver en produkts integration i en film eller tv-serie. Det är en 

produktpresentation som är betald för och syftar till att påverka filmpublik genom diskret 

exponering av produkten under filmens gång. Detta är ett fenomen som har blivit allt 

vanligare och är en del av människors vardag idag.  

 

Produktplacering i filmer började på 1920-talet, men det har använts som ett 

grundläggande marknadsföringsmedel endast under de senaste tio åren. Metoden var i 

början väldigt oorganiserad men kom att ta en annan form i slutet av 1970-talet.
 

Marknadsförarna började få mer kontroll över produktplaceringen eftersom de så 

småningom började betala filmproducenterna för att synas istället för att erbjuda gratis 

produkter.
 43

 En produktplacering kunde på 1990-talet kosta upp till en halv miljon dollar 

och den genomsnittliga årliga spenderingen på produktplacering i Hollywood var för ca 

15 år sedan närmare 50 miljoner dollar per företag.
44

 I USA spenderades närmare 722 

miljoner dollar på denna kommunikationskanal år 2005 och siffran väntas vara ca 1,8 

miljarder år 2010.
45

  

 

Förekomsten av produktplacering i filmer grundar sig på behovet av att ha realistisk 

rekvisita i dem. Beroende på vad producenter anser behövas, kan denne kontakta företag 

för att diskutera ett avtal. Ett annat alternativ är att platserna i filmen auktioneras ut till 

företagen. Även om produktplacering har ett kommersiellt syfte ur företagens synvinkel 

är dess egentliga ändamål att bidra till en verklighetstrogen miljö som vi lever i, utan att 

påverka filmens handling.
46

  

 

Som nämndes i metoddelen, och som nämns i föregående stycke, är produkternas 

egentliga syfte inte alla gånger att åstadkomma kommersiell nytta, även om många 

företag ser det så. Författaren har ändå valt att definiera all exponering av produkter och 

varumärken som medveten kommersiell produktplacering, i denna studie.  

 

Förutom produktplacering finns även varumärkesplacering: även om produkten i sig inte 

visas är dess varumärke exponerat. En kombination av dessa är ändå att föredra . Shapiro 

delar upp produktplaceringen i fyra kategorier: produktplacering med endast konkret 

synlighet (produkten eller varumärket visas); produktplacering då produkten används (ex: 

rollinnehavaren äter Kentucky Fried Chicken); uttalade referenser; och påtaglig 

                                                 
43

 Balasubramanian, Journal of Advertising, Volume XXIII, No. 4 (December), pages 29-46, 1994 
44

 ibid 
45

 Wiles & Danielova, “Journal of Marketing”, Volume 73 (July), pages 44-63, 2009 
46
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produktplacering där huvudrollsinnehavaren uttalar sitt användande av produkten.
47

 Per 

Turcotte har en liknande kategorisering, dock med endast tre grupperingar: ”använd 

placering”, ”nämnd placering” och ”sedd placering” där ”använd placering” anses vara 

den mest värdefulla placeringen följt av ”nämnd placering”.
48

  

 

3.1.1.1 NACKDELAR MED PRODUKTPLACERING 

 

Den främsta kritiken som framförs mot produktplacering är att konsumenterna inte 

gynnas lika mycket som varken producenterna eller företagen. Kunderna blir utsatta för 

kontinuerlig reklam som de inte kommer undan. Risken är att de uppfattar 

produktplaceringen som reklam, vilket då kommer att ha en negativ effekt både på film 

och på företag, om den inte görs på rätt sätt. Om varumärket eller produktens exponering 

är för uppenbar kommer filmen att endast uppfattas som en plattform för reklam istället 

för en skildring av verkligheten. En liknande tolkning av produktplacering har visat sig ha 

negativ effekt på konsumtion av media och skapar avhållsamhet hos konsumenten.
49

  

 

En annan nackdel är att produktplacering inte har lika stor effekt som traditionell reklam 

eftersom det inte finns någon garanti för att den upptäcks och uppfattas som 

marknadsföring. Det är även svårare att mäta effekten då det inte finns lika väl utvecklade 

metoder som för traditionell reklam.
50

 

 

Det är inte heller alltid säkert att företagen har den kontroll de förväntar sig över 

budskapet. Exempel påvisar tvister mellan produktionsbolag och sponsorer som önskat få 

sina produkter exponerade i filmer och där den slutgiltiga versionen av filmerna inte har 

inkluderat filmatiseringen av produkten. Tvisterna har lett till att företag förlorat sina 

kunders tillit. En sista nackdel kan vara att filmerna inte får den uppmärksamhet som 

förväntas. Företagen betalar därmed stora summor som de inte får någon avkastning på.
 51

 

 

3.1.1.2 FÖRDELAR MED PRODUKTPLACERING 

 

Fördelarna med produktplacering gynnar både producenter och företag. Ur producentens 

synvinkel blir de billigare att iscensätta filmen och därför kan mer pengar investeras i 

själva produktionen såsom belysning, schemaläggning, ljudkvalitet etc. Företagens 

fördelar är att deras produkter blir sedda i ett sammanhang som de möjligen inte förväntas 

i, samt att konsumenterna inte har samma negativa inställning från början, som de kan ha 

till reklam. Detta är främst för att produktplaceringen inte uppfattas som reklam, menar 

Christer Löfgren.
52

 Samtidigt har konsumenterna inte möjlighet att ignorera produkten 

eftersom det är en del av filmen, de kan inte välja att stänga av ljudet eller byta till någon 

annan film, i alla fall inte i en biosalong. Vidare är produktplaceringen mer 

kostnadseffektiv i förhållande till traditionell reklam. Produktplacering kostar i 

                                                 
47

 d’Astous & Séguin, “European Journal of Marketing” Volueme 33, No.9/10, pages 896-910, 1999 
48

 Galacian (2004:29) 
49

 Galacian (2004:112) 
50

 Balasubramanian, Journal of Advertising, Volume XXIII, No. 4 (December), pages 29-46, 1994 
51

 ibid 
52
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genomsnitt $50 000, en summa som inte alltid räcker för en 30-sekunders reklamfilm på 

”prime-time” TV och som inte når ut till lika många konsumenter.
53

 

 

Löfgren argumenterar för att produkterna bidrar till en mer realistisk miljö samtidigt som 

de får möjligheten att förmedla ett budskap i samband med den situation de presenteras i. 

Dock innebär inte detta att alla produkter blottas i positiva sammanhang då närvaro i film 

överhuvudtaget är den övergripande orsaken till produktplaceringens avkastning.
54

 

 

 

 3.1.2 VARUMÄRKEN 

 

AMAs (The American Marketing Association) definition av varumärken är: 

 

 “A name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended 

to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to 

differentiate them from those of competitors” 
55

 

 

Ett varumärke har en utmärkande funktion för produkten/tjänsten, vare sig detta är ur ett 

funktionellt, rationellt eller emotionellt perspektiv. Syftet är att skilja den egna varan från 

mängden i ett positivt avseende.
56

  

 

Idag har varumärken en stor inverkan på företags finansiella värden samtidigt som det 

tillåter konsumenter att förknippa en viss produkt med ett företag och samtidigt tillskriva 

verksamheterna ansvaret för produkternas prestation. Tack vare varumärkena blir det 

lättare för kunder att urskilja de olika erbjudanden som finns på marknaden samtidigt som 

dessa underlättar distinktionen mellan bra och dåliga löften. De reducerar risken att välja 

en produkt som är mindre tillfredställande och sparar på så sätt tid för konsumenten.  För 

företagen blir det lättare att hantera produktuppföljning samt att varumärkena kan bidra 

med legal säkerhet samtidigt som de signalerar en viss kvalitetsnivå och gör det lättare att 

vinna lojala kunder.
57

 

 

 

3.2 TIDIGARE FORSKNING 
 

Wiles och Danielova (2009) diskuterar värdet av produktplaceringen i framgångsrika 

filmer: de menar att företagets marknadsvärde har ett positivt samband med produkternas 

förekomst i filmer och att produktplaceringen därför ökar i värde. De behandlar 

produktplaceringens värde i förhållande till bland annat varumärkeskapital och kritiskt 

hyllning.
58
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Varumärkeskapitalet kommer att öka i samband med produktplaceringen om denna är 

gjord för ett starkare varumärke då dessa är lättare att spåra i en diffus miljö samt att 

konsumenter är mer motiverade att uppmärksamma reklam för välkända varumärken. 

Wiles & Danielova menar alltså att produktplaceringen är mer värd för varumärken som 

är mer igenkända av konsumenterna. En andra anledning till att varumärkeskapitalet är en 

avgörande faktor är att kartläggningen av filmen effektiviseras. Eftersom positiva 

attityder väger tyngre när konsumenten känner igen ett varumärke, underlättar 

kartläggningen av filmen även kartläggningen av produkten som i sin tur har en positiv 

inverkan på företagets värde. En tredje orsak till varumärkeskapitalets betydelse för 

produktplaceringens värde är att metoden ökar förståelsen för och stärker associationerna 

till produkten och varumärket. Produktplaceringen är ett strategiskt verktyg som företaget 

kan nyttja för att konsumenten ska förknippa varumärket och dess produkter med rätt 

attribut.
59

 

 

Kritisk hyllning påverkar produktplacerings värde negativt eftersom filmerna anses var 

mindre bra på grund av den kommersiella exponeringen. Konsumenterna anser att de 

kulturellt erkända filmerna ska vara befriade från reklam och stör sig därför mer än 

vanligt på förekomsten av produktplacering. Som konsekvens, ser företagen dessa filmer 

som mindre värdefulla och prioriterar därför inte produktplacering i dessa.
60

  

 

En annan studie gjord av Galacian och Boudeau, om produktplaceringens utveckling i 

Hollywoods 45 mest vinstdrivande (Box Office) filmer mellan åren 1977-1997 (15 filmer 

från varje årtionde, årtal 1977,1987,1997)
61

 visar på att produktplaceringen av 

individuella varumärken i allmänhet ökade med 32 % mellan dessa år.
62

 Intressant är 

dock att nästan alla dessa filmer har fått någon typ av utmärkelse.
63

 Detta resultat 

motsäger alltså föregående studies argument. Dessa filmer visade dock ingen signifikant 

skillnad på längden av produktplaceringarna (28 sekunder per produktplacering) eller det 

faktiska antalet produktplaceringar. Den totala produktplaceringen per film sjönk från 

28,7 minuter 1977 till 26,8 minuter 1997.
64

 Totalt noterades 546 produktplaceringar. Av 

dessa stod 50 % för total exponering av produkterna.
65

 Den mest använda metoden var 

alltså ”sedd” produktplacering, trots att denna är den minst värdefulla enligt 

avkodningsmallen som presenterades under ”Definitioner”. Antalet varumärken visade 

sig öka med 12 % från 1977 till 1987 och 18 % från 1987 till 1997.
66

 Placeringen av bilar 

är det som förekom mest, följt av öl och läsk.
67

  

 

Resultatet tolkades som att produktplacering visade på tillväxt då man såg en ökning av 

olika sorters produkter i filmer, utöver de tre dominerande som nämndes ovan, samt att 

metoden har kommit att accepteras alltmer under den tiden som undersökningen gjordes. 

Författarna menar även att företagens inställning till produktplacering har förändrats då 

dessa i början av 80-talet föredrog att medverka i eventuella ”boxoffice” filmer för att 
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deras produkter skulle bli sedda av så många som möjligt. Denna ståndpunkt förändrades 

under dessa 20 år på så sätt att företagen under 90-talet kom att se på all publicitet som 

”bra publicitet”.
68

 

 

 

3.3 REKLAM I USA- The Emergence of Brands 
 

Den ”riktiga” marknadsföring i USA tog fart under 1800-talet i samband med 

introduktionen av paketerade varor såsom salt, ris, socker och dylikt. Det främsta 

företaget inom denna bransch var Procter & Gamble som mer eller mindre blev 

förebilden för de kommande verksamheterna som Cambell’s soup, Quakers Oats osv.
69

  

 

Varumärken hade länge förknippats med namn, logo och paketering. Detta kom att ta en 

ny skepnad då det blev vikigare att tillföra en historia och ett rykte till varumärket - en 

personlighet. Reklam spelade en stor roll i detta då det var länken mellan produkten och 

företagets karaktär. Vid sekelskiftet började dock konsumenter att motsätta sig till den 

oreglerade marknadsföringen som utlovade falska löften. Reklam hade då kommit till den 

punkt där aktörerna inte kunde agera på egen hand utan var tvungna att fortsättningsvis 

rätta sig efter vissa regleringar enligt den statliga handelskommissionen.
70

  

 

1900-talet bjöd även på möjligheten till en mer varierad marknadsföring i samband med 

introduktionen av radion. Reklamen var inte längre bunden till tidskrifterna och aktörerna 

utmanades till att skapa nya, anpassade budskap. Kreativiteten fortsatte in i eran med 

TV:n.
71

 Reklam var integrerad i programmen fram till dess att budbärarna 

(programledare, kommentatorer) motsatte sig till förfarandet. Det är nu på senare år som 

det återigen har blivit aktuellt i form av produktplacering i TV, filmer och 

sportevenemang.
72

 

 

Den stora internationella satsningen kom efter II Världskriget i samband med det 

inhemska företagen påtryckningar om att sälja på den globala marknaden. Under 1980- 

och 1990-talet resulterade detta i många stora sammanslagningar byråer emellan, som 

bildade dagens ”megabyråer” med lokala kontor över hela världen. Internet har också 

bidragit till internationalisering av amerikanska företag. 1990-talets 

kommunikationsmedel ersatte massmedia: möjligheten till att nischa marknadsföringen 

gjorde reklam mer personlig. Dagens reklam och marknadsföringen för sig i en ovisshet. 

Den snabba teknologiska utvecklingen kräver mer kreativitet. Traditionell reklam kan 

mycket väl vara på väg att dö ut menar man, men dagens konsumtion håller behovet av 

marknadsföring vid liv.
73
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3.4 REKLAM I FRANKRIKE- From The Heart to The Head 
 

Fransmännen är känsliga när det kommer till informativ reklam, som smutskastar 

konkurrenter. Anledningen till detta, enligt Jaques Séguéla, Chief Creative Officer på 

Havas rekalmbyrå- Frankrikes andra största reklambyrå- är att den franska befolkningen 

har en ohälsosam inställning till pengar. Han menar att pengar relateras till korruption och 

att fransmännen, som ser sig själva som uppfinnarna till frihet, därför tolkar reklam som 

en sorts manipulation. Detta förklarar varför Frankrike så sent började sända reklamfilmer 

i TV, i jämförelse med sina grannländer och USA. Inte först så sent som 1968 blev det 

tillåtet att visa de 30 sekunder långa filmerna i TV med det argument att TV hade tagit 

form av ett demokratiskt medium samt att reklam skulle gynna franska företag och den 

allmänna demokratin. Detta trots en stark opposition från tidningar och den politiska 

vänstern. Dock tilläts endast två minuters reklam per dag på varje TV-kanal. Innan dess 

fanns bara ett fåtal ”spots” som kunde bära budskap till allmänheten.
74

  

 

Inställningen till reklam är så djupt förankrad i de franska konsumenternas medvetande 

att tom president Nicholas Sarkozy tidigare i år spelade på denna historiskt grundade 

attityd genom att återigen förbjuda reklam på kvällstid i statliga TV-kanaler.
75

 

 

Ändå tyder vissa saker på att fransmännen älskar sin reklam, men att de inte vill erkänna 

detta. Chefen för den Franska föreningen för televisionsreklam, Stéphane Martin, 

förklarar detta: fransmännen har svårt att acceptera framgångsrika människor och att 

godta reklam som ett försäljningsverktyg. Samtidigt finns den uppfattningen, att staten 

bör vara den instans som är ansvarig för publika tjänster och affärer. Det är därför, anser 

Jaques Séguéla, som den franska reklamen går från hjärtat till huvudet, medan den 

amerikanska går från huvudet till plånboken. Många gånger ser man sexuella 

implikationer i den franska reklamen, vare sig det har med den faktiska produkten och 

varumärket att göra eller inte. Detta för att det tillhör den franska kulturen. Stéphane 

Martin anser att reklam handlar om att presentera en idealiserad bild av sin målgrupp och 

fortsätter med att förklara att fransmännen gärna ser sig själva som sexuella.
76

 

 

 

3.5 REKLAM I SVERIGE- Från Barnskor till 360˚ Marketing 
 

Början av 1900-talet är den tid då Sverige mötte industrialiseringen. Fler människor 

flyttade in till städerna och elektricitet blev en allmännytta. Naturligtvis ökade 

industriproduktionen och i takt med den växte konsumtionssamhället fram.
 
Annonser var 

det främsta kommunikationsmedlet men olika sorters tidningar och magasin började ta 

form, vilket underlättade företagens annonsering till de specifika målgrupperna. Vidare 

användes även broschyrer, kataloger, affischer och ”registerkampanjer” för att komma i 

kontakt med konsumenten. Den sistnämnda innebar att företagen samlade in 

kontaktuppgifter till kunderna, i samband med tävlingar som anordnades, för att sedan 

använda dessa till direktreklam. Den första elektriska reklamskylten kom inte till Sverige 
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först 1909: Stomatoreklamen på Katharinahissen vid Slussen i Stockholm. Idag sitter 

samma skylt på Klevgränd och är världens äldsta ljusreklam som fortfarande är i drift.
77

 

 

1920-talet kan sägas vara det årtionde då reklam fick en riktig start i Sverige, då teknik 

och medier utvecklades. Eftersom efterkrigstiden inte krävde alltför mycket reklam för att 

få produkterna sålda, fokuserade företagen mycket på utformningen av etiketten och 

profileringen. Företag började använda sig av slogans och reklamfilmen introducerades 

1925 i SF salonger för första gången. Så småningom krävde arbetet mer eftertanke och 

strategi då befolkningens köpkraft minskade. I stället för att marknadsföra produkt och 

pris försökte företagen nu sälja tillfredsställelse. Konsumenten fick göra sin röst hörd: 

produkter och förpackningar anpassades till önskemål och målgrupp.
78

 

 

Annonser efter krigstiden bjöd in till minskad konsumtion på grund av brist på varor, trots 

människors överväldigande köpbehov. Antalet annonser minskade också avsevärt på 

grund av bristen på papper. TV:ns uppkomst blev mer av en räddning för reklamvärden 

när den kom 1946 (första TV-reklamen i USA 1947).
79

 

 

In på 1950-talet arbetade byråerna fortfarande inte självständigt utan agerande mer som 

annonsförmedlare åt företagen: de såg till att annonserna hamnade i tidningen.
80

 Dagens 

projektledare, som även skrev annonstexterna - slogans fick sitt riktiga genomslag - 

styrde och såg till att kreatörerna levererade vad kunderna önskade. Reklam för 

hushållsprodukter syntes ofta i biosalongerna i samband med att hemmafruarnas biobesök 

ökade. Radioreklam förekom på piratradiostationer och 1950 fanns det första numret av 

Resumé för försäljning. 
81

 

 

Det var inte först på 1960-talet som de mer genomtänkta meddelandena kom i samband 

med företagsprofileringens ökade betydelse, och reklamen satte varumärket i fokus: man 

skulle sälja både produkt och image. Färgfoton och datorer fanns till hands, vilket gjorde 

formgivningen mer konstnärlig. De första Guldäggen delades 1961. Dock var det ingen 

som gärna hyllade reklamarna under 1970-talet, då branschen förknippades med 

kapitalism.
 82

 

 

Under 1980-talet nådde TV-reklamen svenska hem i samband med TV3 sändning 1987. 

Produkten hamnade i skuggan av reklamen och nyproduktionen avtog avsevärt. 

Reklamen användes för att marknadsföra livsstilar och individualismen. Många utländska 

byråer köpta sig in på den svenska marknaden, vilket gav spelrum för mindre, nya 

byråer.
83

 

 

1990-talet innebar den verkliga digitaliseringen. Reklamen blev mer ödmjuk och ironi 

användes mycket för att förmedla budskapet och utformades för en internationell 

målgrupp. Samtidigt som konkurrensen ökade blev svensk reklam starkare och belönades 

för första gången i Cannes (Lions). Radioreklam återinskaffades och internet började 
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användas allt flitigare av företagen. IT-kraschen som drabbade världen ställde däremot 

om balansen (eller obalansen) helt och hållet. Dagens reklam kommer från allt och alla. 

Den är inte längre bunden till reklambyråerna: företag, byråer och privatpersoner har alla 

möjlighet att marknadsföra.
84
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för den analys av empirin som 

senare redovisas. Då det inte finns några utarbetade teorier inom området 

produktplacering har de teorier som nedan redogörs för, valts för att öka förståelsen för 

den kommunikativa processen och företags arbete med varumärkeskapitalet samt de 

kulturella skillnader som kan förekomma länder emellan. 

 

4.1 ATT BYGGA VARUMÄRKESKAPITAL 
 

Varumärkeskapital står för det tillförda värdet som varumärket bidrar med till produkten 

och/eller tjänsten.  Konceptet är tänkt att kombinera de två begreppen ”varumärkesvärde” 

och ”varumärkesstyrka”.
85

 Det tillförda värdet visar sig genom konsumenters attityd 

gentemot varumärket- vad de känner, tycker, vad de förknippar det med och hur de 

uppfattar erbjudandet i sin helhet. Aaker delar in varumärkeskapitalet i fyra kategorier: 

Varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet, varumärkesassociationer och uppfattad 

kvalitet.
86

 

 

Varumärkesmedvetenhet syftar på varumärkets närvaro i konsumentens medvetande. 

Detta kan bidra till högre försäljningssiffror samtidigt som det underlättar för en 

kundrelation. Varumärkesmedvetenhet delas upp i två typer: ansträngd medvetenhet samt 

oansträngd medvetenhet. Den förste innebär att konsumenten kan urskilja varumärket när 

en lista med flera olika sådana presenteras för denne. Den senare betyder att konsumenten 

kan nämna varumärket när denne tillfrågas att nämna varumärken i en viss 

produktkategori.
87

 Denna del av varumärkeskapitalet lägger grund för utvecklingen av 

andra stärkande attribut. Eftersom produkter som är mer uppmärksammade tenderar till 

att vara med omtyckta och konsumerade allt oftare är det lättare för marknadsförare att 

öka varumärkets positiva uppfattning. 

 

Varumärkeslojalitet mäter till vilken grad konsumenten är återkommande till varumärket. 

Trogna kunder bidrar till marknadsekonomi, då det blir mer kostnadseffektivt än att 

försöka locka nya kunder. Samtidigt är det en skrämmande faktor för potentiella 

nyetablerare. Varumärkeslojalitet bidrar till gratis och effektiv marknadsföring såsom 

”word-of-mouth”. Nöjda kunder förespråkar för varumärket, vilket många gånger kan 

anses vara mer av en trovärdig källa än marknadsföring som kommer direkt från 

företaget. Kundernas lojalitet till varumärket minskar även deras tidskostnader då dessa 

inte förlorar tid på att jämföra eller söka produkter som tillfredställer deras behov. 

Förutom konsumenters tillförlit, kan företagen även få återförsäljares och leverantörers 

lojalitet. Har varumärket en stor återkommande kundkrets är detta en försäkring för 

leverantören eller återförsäljaren som med större trygghet ingår avtal med företagen.
88

  

 

Varumärkesassociationer innebär att kunden förknippar varumärket med vissa attribut, 

funktionella likväl som immateriella sådana. Dessa förser kunden med en anknytning till 

varumärket som gör det lättare att minnas samt möjligt för denne att skapa en positiv 
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relation till varumärket. Konsumentens associationer till varumärket underlättar för 

företaget att expandera produktutbudet. 
89

 

 

Uppfattad kvalitet kan betyda en mängd olika saker då kvalitet i sig är en svårt definierad 

term
90

, dock är det för många ett starkt och avgörande attribut vid köptillfället. Även om 

kvalitet nödvändigtvis inte är det bästa köpet kan det vara det bästa i sitt slag. Att 

konsumenter uppfattar varumärket/erbjudandet som kvalitativt underlättar nyintroduktion 

av produkter samt expandering av produktportfölj då kunderna har en viss tillit till 

företagsnamnet.
91

 

 

Melin (2006) menar dock att denna modell inte är helt felfri: mellan de fyra kategorierna 

saknas en inbördes relation även om de ganska så uppenbart är relaterade till varandra. 

Vidare påpekar han att det inte finns någon logik bakom rangordningen av kategorierna. 

Enligt Melins beskrivning av modellen är varumärkeslojalitet det viktigaste elementet, 

vilket antyder att varumärkesassociationer och även en femte kategori, juridiskt skyddade 

ensamrätten som han inkluderat i sin presentation, skulle vara mindre värda. Detta bör 

enligt honom ifrågasättas. En annan diskussion som uppdagas är om märkeslojalitet 

skapar värde för konsumenten, eller om det snarare är tvärtom: att varumärket skapar 

värde för konsumenten som i sin tur resulterar i konsumentens lojalitet? Antalet 

kategorier ifrågasätts också, eller snarare valet av kategorier. Enligt Melin bör upplevd 

kvalitet inte nödvändigtvis stå som en kategori för sig då detta i sig är en 

märkesassociation och borde därför med större fördel inkluderas i den gruppen. För att 

kunna få en bättre uppfattning av varumärket som värdeskapare och för att kunna komma 

förbi de ovan angivna brister förelår Melin att värdeskapandeprocessen i sig bör 

diskuteras ur tvår perspektiv, lämpligtvis initierad med ett konsumentbeteendeperspektiv, 

som sedan följs av synen på varumärkesstyrning och hur detta kan bidra till 

värdeskapande för konsumenten.
92

 

 

 

4.2 KOMMUNIKATIONSTEORI 
 

Marknadskommunikation innebär i grunden att företag använder sig av vissa medel för 

att kunna informera, övertyga och påminna konsumenter om sina produkter och 

varumärken.  Dessa är företagens och/eller varumärkenas ”röst” som ämnar till att skapa 

en dialog med omvärlden. Dessa medel möjliggör anknytning till personer, platser, 

känslor, händelser etc. Marknadskommunikation är ett hjälpmedel för företag att stärka 

sitt varumärkeskapital.
93

  

 

Många gånger anses reklam vara det främsta medlet att nå ut till sin målgrupp men detta 

är inte alltid sant. Förutom reklam finns ytterliga fem sätt att förmedla ett budskap: 

försäljningspromotion, events och upplevelser, PR, direkt marknadsföring och personlig 

försäljning.
94
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Reklam innefattar all köpt, ”opersonlig” kommunikation rörande företagets produkter, 

tjänster eller ”personlighet”.
95

 Denna typ av kommunikation anses vara nödvändig för en 

märkesprodukts (varumärke+produkt) framgång. Märkesuppbyggande reklam bör därför 

både tala till och tilltala konsumenten.
96

 

 

Försäljning innebär kortvariga försök till att uppmuntra kunder till att prova nya 

produkter.
97

 Denna typ av satsningar har under den senaste tiden ökat markant, speciellt i 

förhållande till sådan marknadsföring som avser att bygga upp varumärket. Dock ligger 

det en risk i att prioritera denna typ av aktivitet då det kostar mer att värva nya kunder än 

vad det kostar att behålla en trogen. Vidare kan ett företags grundläggande 

konkurrensmedel uppfattas som dess pris och leda till att priskänsligheten ökar i takt med 

att märkeslojaliteten avtar.
98

 

 

 Events and upplevelser är aktiviteter sponsrade av företaget som ska skapa en interaktion 

mellan varumärket och den händelse som sponsras. Därmed förknippas företaget med 

vissa faktorer som stärker dess image.
99

 Detta är en typ av märkesuppbyggande 

kommunikation som är minst lika viktig som reklam i detta avseende.
100

  
 

Direkt marknadsföring innebär post/e-post-, telefon-, fax- eller Internet-kommunikation i 

syfte att skapa en dialog med konsumenten.  
 

Personlig försäljning är personlig interagering med konsumenten. Företaget presenterar 

produkter och tjänster direkt till kunden och besvara frågor och synpunkter på plats.
101

  

 

Förutom dessa kommunikationsmedel är produkten i sig en direkt marknadsföringskanal. 

Hur den ser ut, hur den är paketerad, dess funktionalitet samt dess pris förmedlar ett 

budskap och har direkt inverkan på konsumentens syn på företaget. Eftersom 

marknadskommunikationen har en så stor inverkan på varumärkeskapitalet, bör företaget 

ta vara på alla plattformer som det har möjlighet att synas på, för att förmedla rätt 

”personlighet”.
102

 Det är viktigt för företaget att förstå kommunikationsprocessen för att 

deras budskap ska uppfattas så som de själva önskar. Vad man säger tolkas inte alltid på 

samma sätt som man tror eller tycker att det bör göras. Det är lätt hänt att den mottagande 

parten får en annan, fel uppfattning av vad som förmedlas och för att en effektiv 

kommunikationsprocess ska kunna fullföljas måste företaget veta vilken målgrupp de 

önskar nå samt vad de önskar uppnå med sitt budskap.  
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Figur 1.  Integrerad marknadskommunikation för att bygga Varumärkeskapital

103
 

 

Detta måste paketeras på så sätt att konsumentgruppen läser av det korrekt. Vidare måste 

rätt media användas för att buskapet över huvudtaget når konsumenten samt att det måste 

finnas öppna kanaler tillgängliga för att företaget ska kunna motta kundens feedback. I 

processen förekommer det vilseledande, störande faktorer som kan påverka kunden till att 

misstolka budskapet. Just av den anledningen är det än viktigare för företag att använda 

sig av alla tillgängliga kanaler för att exponera kunden till meddelandet flera gånger, i 

flera miljöer och sammanhang.
104

 

 

 
Figur 2. Kommunikationsprocessen105 

 

Mängden kommersiella budskap som människor utsätts för per dag har blivit allt större. I 

samma takt har även informationsbruset ökat, vilket gör det svårare för 

märkesinnehavarna att nå konsumenterna - dessa ställer sig kritiskt till information i allt 

större grad - med sitt budskap.
106

 Som en följd av detta efterlyser marknadsförare 

kontinuerligt nya kommunikationskanaler. Vidare hör det till mottagarnas, dvs. 

konsumenternas natur, att uppmärksamma det som gynnar det egna intresset och då 
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anpassa budskapet till de egna behoven och önskemålen. Sändaren bör därför sträva efter 

att utmärka sig själv på enkla, tilltalande och adekvata platformer.
107

 

 

För att budskapet ska hitta rätt mottagare ska företagen ha klart definierade svar på tre 

frågor: vad ska budskapet innehålla? (Budskapsstrategi) Hur ska det framföras? (Kreativ 

strategi) Vem ska förmedla budskapet? (Budskapskälla).
108

 

 

Budskapsstrategin innebär att marknadsförarna letar rätt på teman och idéer som är 

bidragande till varumärkespositioneringen samt differentierar det egna varumärket, vare 

sig det rör sig om de fysiska (produkten/tjänsten) eller det immateriella (varumärket). 

 

Den kreativa strategin är till för att samordna företagets/varumärkes 

kommunikationskanaler, både genom att se över var och hur budskapet framförs samt vad 

som sägs i respektive kanal. För marknadsförarna är det vitalt att omvandla budskapet till 

en specifik kommunikation, både informativ (förklarar/presenterar produkten/tjänstens 

fördelar och attribut) och transformativ (icke-produktrelaterade, känslomässiga attribut, 

image).
109

  

 

Beroende på situation använder sig företag av olika representationer för verksamheten. 

Kända, populära och attraktiva källor kan vara tilldragande i många fall och lätt fastna i 

konsumenters medvetande. Av den anledningen använder företag många gånger kända 

personer som talesman för varumärket. Dessa kan ha en stor inflytning på konsumenter 

och därigenom ha en positiv inverkan på försäljning och positionering. Det finns dock 

företag som väljer att inte ha en representativ källa då det finns en risk med det. Den 

talesman man använder måste vara tillförlitlig på så sätt att konsumenten kan förlita sig 

på dennes kunskap om varumärket/produkten/tjänsten, samt se personen som trovärdig i 

den mening att denne framstår som objektiv och ärlig samt  är omtyckt.
110

 

 

Melin fördelar marknadskommunikationen i tre grupper som tillsammans utgör 

kommunikationstriangeln. Den bygger på märkesinnehavaren, konsument och 

konkurrenten som alla besitter en andel av de totala reklamkostnaderna eller, 

investeringarna som han föredrar att benämna det. Märkesinnehavaren förknippas med 

vad som kallas ”share of voice”, alltså den faktiska märkesuppbyggande reklamen, som 

ska skapa märkeskännedom hos konsumenten (share of mind) för att lägga grunden för 

märkeslojalitet. Detta kan i sin tur resultera i större marknadsandelar (share of market). 

Denna kartläggning av den kommunikativa processen anser Melin dock vara otillräcklig 

och kompletterar den därför med kommunikativ identitet och märkesuppbyggande reklam, 

det han benämner som reklamens kvalitativa egenskaper.
111

 

 

Den kommunikativa identiteten är en produkt av de kombinerade 

kommunikationsmedlen. Alla dessa bör agera som en enhet för att ett och samma 

budskap ska förmedlas oavsett använd marknadsföringskanal. De olika elementen som 

ska samspela i detta fall är den visuella (logo, färger); tematiska (återkommande 

sammanhang); audiella (utmärkande melodi, ”jingle”); och verbala identiteten (slogan). 

Beroende på vad det rör sig om för produkt, kommer någon av dessa vara prioriterad och 
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ligga till grund för uppbyggnadsprocessen. Vanligtvis är det en av identiteterna som är 

det viktigaste elementet i den varumärkesuppbyggande reklamen. Att använda fel typ av 

identitet kan alltså leda till att kommunikationen inte får den förväntade effekten. Det 

underliggande budskapet i detta, menar Melin, är att allra viktigast är inte att göra sig 

hörd utan även ha något intressant att säga.
112

 

 

 

4.3 BALASURAMANIAN OCH HYBRIDMEDDELANDEN 
 

Med hybridmeddelanden syftar Balasubramanian på den marknadskommunikation som 

kombinerar de huvudsakliga fördelarna med reklam och annan publicitet samt bidrar till 

den önskvärda ”benefit mix” av reklam och publicitet. Kombinationen är reklamens 

fördel att vara betald och publicitetens fördel att vara oidentifierbar. På detta sätt kan 

dessa kontrolleras samtidigt som de framstår som mer trovärdiga än traditionell, explicit 

reklam. Syftet med hybridmeddelanden är att de ska ge samma kommersiella effekt som 

betalda kanaler samtidigt som konsumenten inte uppfattar att det är en handling som sker 

i kommersiellt ändamål. På detta sätt är det tänkt att kommunikationen blir mer 

trovärdig.
113

  

 

”Hybrid messages include all paid attempts to influence audiences for 

commercial benefit using communications that project a non-commercial 

character; uncer these circumstances, audiences are likely to be unaware of 

the commercial influence attempt and/or to process the content of such 

communications differently than they process commercial messages.”
114

 

 

Det finns flera typer av hybridmeddelanden såsom program-length commercials, program 

tie-ins och produktplacering. 
115

 

 

“Program-length commercials” innebär att företag köper in sig på TV-program. De som 

gör programmet är i dessa fall bundna till att använda företagetsprodukter i olika 

avseenden (ex. Roomservice som togs fram i samarbete med Målarförbundet).
116
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Figur3. Hybridmeddelanden kombinerar reklam och publicitet117 

 

”Program tie-ins” betyder att TV-nätverk kommer överens med annonsörer/företag om 

att exponera deras produkter under programmets(ens) gång om dessa även gör reklam 

under programmen, i reklampauserna.
118

 

 

Det är viktigt att man kartlägger framgångsfaktorerna för hybridmeddelanden. Även om 

det ser ut att vara en kombination av fördelarna med traditionell reklam och PR, finns det 

inget som tyder på att det skulle vara ett direkt hot mot dessa eftersom viktiga aspekter 

såsom integritet och identitet av och för media handlar som barriärer för att en klar 

skiftning till hybridmeddelanden ska ske.
119

 

 

 

4.4 KULTURELLA SKILLNADER 
 

Hatch (1985) menar att kultur är ” en livsstil för ett folk”. Den består av mönster för 

beteende, tankar, värderingar, regler, organisationer, ekonomi. Detta är inte något som är 

medfött, utan överfört från en generation till nästa. Hatch fortsätter sin förklaring med att 

kultur inte styrs av intellektet utan har en egen uppsättning av principer. Skillnader 

mellan olika folk har därför ingen direkt relation till människors intellekt. Konsekvensen 

är att marknadsföring är beroende av kultur och det därför kan variera avsevärt beroende 

på var man befinner sig.
120

  

 

För en marknadsförare är det huvudsakliga mottot att kundtillfredsställelse leder till 

organisatorisk framgång. Denne ska i möjligaste mån erbjuda ett utbyte med kunden som 

skapar en relation och gynnar båda parter. När kunder har olika behov, krävs det av 

marknadsföraren att denne hittar lösningar som tillfredsställer de olika behoven. När 

marknadsföraren och kunderna då har olika kulturer är detta inte alltid en lika självklar 
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uppgift, eftersom det krävs ett betydligt mer ingående arbete för att kunna bemöta de 

”främmande” behoven. 
121

 

 

Levitt menar dock att de kulturella barriärerna är på väg att rasa då allting- även behov 

och preferenser blir mer homogent. Han menar att hela världen är ett enda 

marknadssegment med flera preferenser, det han kallar ”heterokonsumentens nya värld”. 

Detta argument måste dock beaktas med skepsis då tydliga exempel på företags 

misslyckade försök till internationalisering fortfarande tyder på en icke-homogen 

marknad. Så länge nationella gränser finns, och så länge det finns anledning till att 

försvara och förstärka skillnaderna mellan nationer, kommer kulturen vara en avgörande 

faktor för hur organisatoriska mönster ser ut och marknadsföring utformas i olika 

länder.
122

 Kultur i sig är dock dynamisk och föränderlig, vilket innebär att 

marknadsföringsmetoder bör omvärderas i proportion till de förändringar som kulturen 

går igenom.
123

 

 

 

Hofstede menar att kulturella olikheter länder emellan kan kartläggas i fyra dimensioner: 

maktdistans, individualistisk/kollektivisk kultur, maskulinitet/femininitet och 

osäkerhetsundvikande. 
124

 

 

Maktdistans värderar maktförhållandet mellan individer och inom en kultur. I länder med 

stor maktdistans är auktoriteten centraliserad till ett fåtal och samspelet mellan individer 

sker på starkt hierarkisk utpräglade grunder. Länder där maktdistansen är liten är makten 

istället decentraliserad och samhället/organisationen platt strukturerat. Jämställdhet är ett 

dominerande kännetecken.
125

 

 

Individualistisk och kollektivistisk kultur skiljer sig på så sätt att den föregående bygger 

på kärnfamiljen (föräldrar och barn). Människan lär sig att tänka ”jag” och särskilja sig 

från andras ”jag”. Den senare intresserar sig istället för gruppen där den utökade familjen 

(föräldrar, barn, mor- och farföräldrar) är den första man tillhör. Individen lär sig att se 

sig själv som en del av ”vi”.
126

 

 

Det tredje måttet är huruvida kulturen är maskulin eller feminin. Hofstede menar att en 

maskulin kultur definieras av tydligt skilda könsroller. Männen i samhället lägger fokus 

på materiell framgång och är tävlingsinriktade och bestämda. Kvinnorna anses vara mer 

mjuka och opretentiösa och ses som vårdare istället. I ett feminint samhälle överlappar de 

sociala könsrollerna varandra. Det finns inga tecken på en lika stark konkurrens eller 

ambition som i det maskulina samhället.
127

 

 

Den sista faktorn är osäkerhetsundvikande, som enligt Hofstede är ”människans sökande 

efter sanningen”. I samhällen där denna är hög, menar han, känner individerna besvär 
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inför diffusa och ostrukturerade situationer. Medlemmarna är mer oroliga än de som 

befinner sig i grupper där osäkerheten är låg.
128

 

 

De kartläggningar som Hofstede har gjort visar på nationers olika positioneringar i 

förhållande till dessa faktorer. 

 

 

 

               
Figur 4. Korrelationen mellan maktdistans och                       Figur 5. Korrelation mellan maskulinitet/   

individualism/kollektivism129                        femininitet och individualism/  

                          kollektivism
130 

 

 

               
Figur 6. Korrelation mellan osäkerhetsundvikande             Figur 7. Korrelation mellan maktdistans    

 och individualism/kollektivism131                           och osäkerhetsundvikande132 
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4.5 TEORETISK SYNTES 
 

Eftersom ämnet produktplacering är ett relativt nytt fenomen i den moderna 

marknadsföringen finns det idag inte avsevärt många studier eller utvecklade teorier kring 

det. Författaren har därför valt ut ovanstående teorier om kommunikationsprocessen och 

varumärkesbyggande då denna ansett att dessa ligger till grund för Balasubramanians modell 

som förklaras ovan. Produktplacering är en produkt av de brister och framgångar som tidigare 

modeller har haft samt ett av de innovativa verktyg som dagens företag söker. 

Kommunikationsteorin förklarar att det fortfarande rör sig om en dialog med konsumenten 

och att verksamheten bör utnyttja rätt plattform för att nå sin målgrupp. 

Varumärkeskapitalbyggande - modellen pekar på den betydelse varumärket har för företagets 

vinst. Rätt placering och associationer leder till bättre kommunikation och ökad försäljning. 

Produkten måste alltså ta plats i relevanta sammanhang för att varumärket ska få en adekvat 

betydelse. Balasubramanians modell visar på kommunikationsprocessens fördelaktiga 

aspekter samtidigt som den kan vara ett av de verktyg som ökar företagets varumärkeskapital. 

Hofstedes teori är inte direkt applicerbar på den studie som denna uppsats presenterar men 

den lägger grund till en förståelse för kulturella differenser som i sin tur kan återspeglas i 

utvecklingen av produktplacering i de olika länderna, precis. Hofstedes modell visar på 

skillnader mellan det svenska och franska samhället samtidigt som det visar att den svenska 

kulturen i allmänhet ligger närmare den amerikanska. 
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5. EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras de filmer som valts som objekt för studien. Den information 

som redogörs för är vad författaren använt som urvalsunderlag (genre och utmärkelser) 

samt regi och speltid. Presentationen följer en kronologisk ordning. 

 

 

5.1 FILMER I 1980-TALETS USA 
 

Filmer: Working Girl (1988), Moonstruck (1987), Fatal Attraction (1987)    

 

Working Girl (1988) 

 

Regissör: Mike Nichols 

Genre: Romantik  

 

Tid: 113 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Oscar för (1989) ”bäst musik” samt nominerad till ”bästa 

kvinnliga huvudroll”, ”bästa kvinnliga biroll”, ”bästa regissör” samt ”bästa film”. Vann 

även Golden Globe (1989) för ”bästa komedi”, ”bästa regissör”, ”bästa kvinnliga roll i 

komedi/musikal” samt en Grammy (1990) för ”bästa sång för film/television”.
133

 

 

 

Moonstruck (1987): 

 

Regissör: Norman Jewison 

Genre: Komedi  

 

Tid:102 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av tre Oscars (1988) för ”bästa kvinnliga 

huvudroll”, ”bästa kvinnliga biroll” och ”bästa manus”. Nominerades även till ”bästa 

manliga biroll”, ”bästa regissör” och ”bästa film”. Vann även ”roligaste kvinnliga biroll” 

i American Comedy Awards (1988) och ”bästa kvinnliga biroll” i BAFTA Awards 1989 

samt nominerades till ”bästa manus” och ”bästa kvinnliga huvudroll”.
134

 

 

 

Fatal Attraction (1987) 

 

Regissör: Adrian Lyne  

Genre: Thriller 

 

Tid:119 min. 
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Utmärkelse: Nominerad till 6 Oscars (1988), bland annat ”Bästa kvinnliga huvudroll”, 

”Bästa kvinnliga biroll”, ”Bästa regissör”, nominerad till BAFTA (1989) ”Bästa manliga 

huvudroll”, ”Bästa kvinnliga biroll”, vinnare av ASCAP ”Top Box Office Films” (1988) 

och People’s choice Awards, USA ”Favorite Dramatic Motion Picture” (1988).
135

 

 

 

5.2 FILMER I 1980-TALETS FRANKRIKE 
 

Filmer: Trois hommes et un couffin (1985), 37˚ Le Matin (1986), La diagonale du fou 

(1985) 

 

Trois hommes et un couffin (1985) 

(Three Men And a Cradle) 

 

Regissör: Coline Serreau 

Genre: Komedi 

 

Tid: 106 min. 

 

Utmärkelser: Nominerad till Oscars ”Bästa utländska film” (1986), vinnare av César 

Awards, Frankrike (1986), ”Bästa film”, ”Bästa manliga biroll”, ”Bästa manus” samt 

nominerad till Golden Globe, USA ”Bästa utländska film” (1987).
136

 

 

 

37ºC Le Matin (1986) 

(Betty Blue) 

 

Regissör: Jean-Jacques Beineix 

Genre: Romantik 

 

Tid: 185 min. 

 

Utmärkelser: Nominerad till Oscars (1987) och nominerad till BAFTA (1987), ”Bästa 

utländska film”, vinnare av César Awards (1987) ”Bästa affisch” samt nominerad till 

”Bästa manliga huvudroll”, ”Bästa kvinnliga huvudroll”, ”Bästa film” samt ”Bästa 

regissör”.
137

  

 

 

La 7eme Cible (1984) 

(The 7
th

 Target) 

 

Regissör: Claude Pinoteau 

Genre: Thriller 
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Tid: 108 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Mysfest (1985), ”Bästa Manliga Skådespelare”, ”Bästa 

Historia” samt nominerad till ”Bästa Film” och César Awards (1985), ”Bästa Kvinnliga 

Biroll”.
138

 

 

 

5.3 FILMER I 1980-TALETS SVERIGE 
 

Filmer: Sällskapsresan (1980), Täcknamn Coq Rouge (1989), Ingen Kan Älska Som Vi 

(1988) 

 

 

Sällskapsresan (1980) 

 

Regissör: Lasse Åberg 

Genre: Komedi 

 

Tid: 107 min. 

 

Utmärkelser: Nominerad till Golden Prize på Moscow International Film Festival 

(1981).
139

 

 

 

Täcknamn Coq Rouge (1989) 

 

Regissör: Per Berglund 

Genre: Thriller 

 

Tid: 90 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Guldbagge (1990), ”Bästa Manliga Huvudroll” samt ”Bästa 

Foto”, nominerad till Mysfest (1990), ”Bästa Film”.
140

 

 

 

Ingen Kan Älska Som Vi (1988) 

 

Regissör: Staffan Hildebrand 

Genre: Romantik 

 

Tid: 101 min. 

 

Utmärkelser: Denna film har inte fått några utmärkelser och avviker därför från ett av 

kriterierna som författaren i möjligaste mån försökt basera filmvalen på. Anledningen till 
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detta är att författaren inte har lyckats hitta någon svenskproducerad film från 1980-talet 

som är av denna genre (romantik) och som har fått någon utmärkelse.  

 

 

5.4 FILMER I 1990-TALETS USA 
 

Filmer: As Good As it Gets (1997), Jerry Maguire (1996), The Usual Suspects (1995)   

 

As Good As it Gets (1997) 

 

Regissör: James L. Brooks 

Genre: Komedi  

 

Tid: 139 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Oscars (1998) “Bästa manliga huvudroll” och “Bästa kvinnliga 

huvudroll”, nominerad till “Bästa manliga biroll”, “Bästa Film”, “Bästa manus” samt 

vinnare Golden Globes, USA (1998), “Bästa film- Komedi”, “Bästa manliga huvudroll-

komedi” och “Bästa kvinnliga huvudroll-komedi”.
141

 

 

 

Jerry Maguire (1996) 

 

Regissör: Cameron Crowe 

Genre: Komedi 

 

Tid: 139 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Oscar (1997), “Bästa manliga biroll”, nominerad till “Bästa 

manliga huvudroll”, “Bästa manus”, vinnare av Golden Globes (1997), “Bästa manliga 

huvudroll- komedi” och “Bästa manliga biroll-komedi”.
142

 

 

 

The Usual Suspects (1995) 

 

Regissör: Bryan Singer 

Genre: Thriller 

 

Tid: 106 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Oscars (1996), “Bästa manliga biroll”, “Bästa manus”, vinnare 

av BAFTA (1996), “Bästa manus”, nominerad till “Bästa film”, nominerad till César 

(1996), “Bästa utländska film”.
143
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4.5 FILMER I 1990-TALETS FRANKRIKE 
 

Filmer: Léon (1994), Chacun cherche son chat (1996), Le diner des cons (1998) 

 

Léon (1994) 

 

Regissör: Luc Besson 

Genre: Thriller 

 

Tid: 136 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Czech Lions (1996), ”Bästa Utländska Film”, nominerad till 

César Awards (1995), ”Bästa Manliga Skådespelare”, ”Bästa Regissör”, ”Bästa Film”, 

”Bästa Musik för Film” samt ”Bästa Foto”.
144

 

 

 

Le dîner de cons (1998) 

(The Dinner Game) 

 

Regissör: Francis Veber 

Genre: Komedi 

 

Tid: 80 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av César Awards (1999), ”Bästa Manliga Huvudroll”, ”Bästa 

Manliga Biroll”, ”Bästa manus”, nominerad till ”Bästa Film”, ”Bästa Regissör” samt 

”Bästa Kvinnliga Biroll”. Även vinnare av Lumiere Awards (1999), ”Bästa Manliga 

Skådespelare” samt ”Bästa Manus”.
145

 

 

 

Chacun cherche son chat (1996) 

(When The Cat’s Away) 

 

Regissör: Cédric Klapisch 

Genre: Romantik 

 

Tid: 91 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Berlin International Film Festival (1996), ”Panorama”, 

nominerad till César Awards (1997), ”Mest Lovande Skådespelerska” samt Acteurs à 

l’Ecran (1997), ”Bästa Manliga Huvudroll” samt ”Bästa Kvinnliga Huvudroll”.
146
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5.6 FILMER I 1990-TALETS SVERIGE 
 

Filmer: Fucking Åmål (1998), Jägarna (1997), Adam & Eva (1997)    

 

 

Fucking Åmål (1998) 

 

Regissör: Lukas Moodysson 

Genre: Romantik 

 

Tid: 89 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Guldbagge (1999), “Bästa kvinnliga huvudroll”, “Bästa regi”, 

“Bästa film” och “Bästa manuskript” samt nominerad till “Bästa manliga biroll”. Även 

vinnare av Atlantic Film Festival (1999), “Bästa Film” och nominerad till European Film 

Awards (1999), “Bästa Film”.
147

 

 

 

Jägarna (1996) 

 

Regissör: Kjell Sundvall 

Genre: Thriller 

 

Tid: 113 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Guldbagge (1997), “Bästa regi”, “Bästa manliga biroll” samt 

nominerad till “Bästa manliga huvudroll”, “Bästa foto”, “Bästa film” och “Bästa 

manuskript”.
148

 

 

 

Adam & Eva (1997) 

 

Regissör: Måns Herngren & Hannes Holm 

Genre: Komedi 

 

Tid: 95 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Gijon International Film Festival (1997), ”Bästa film”, vinnare 

av Guldbagge (1998), ”Bästa kvinnliga biroll” samt nominerad till ”Bästa manliga 

huvudroll”, ”Bästa regi”, ”Bästa film”, ”Bästa manuskript” och ”Bästa manliga biroll”.
149
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5.7 FILMER I 2000-TALETS USA 
 

Filmer: Little Miss Sunshine (2006), Closer (2007), Colleteral (2004)   

 

Colleteral (2004) 

 

Regissör: Michael Mann 

Genre: Thriller 

 

Tid: 120 min 

 

Utmärkelser: Nominerad till Oscars (2005), ”Bästa manliga biroll”, ”Bästa redigering”, 

Även vinnare av BAFTA Awards (2005), ”Bästa foto” samt nominerad till ”Bästa 

manliga biroll”, ”Bästa Film”, ”Bästa redigering” och ”Bästa ljud”.
150

 

 

 

Little Miss Sunshine (2006) 

 

Regissör: Jonathan Dayton 

Genre: Komedi  

 

Tid: 101 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Oscars (2007), ”Bästa manliga biroll”, ”Bästa manuskript” och 

nominerad till ”Bästa film” samt ”Bästa kvinnliga biroll”. Vinnare av BAFTA Awards 

(2007), ”Bästa manliga biroll”, ”Bästa manuskript” samt nominerad till ”Bästa kvinnliga 

biroll” och ”Bästa film”.
151

 

 

  

  

Closer (2004) 

 

Regissör: Mike Nichols 

Genre: Romantik  

 

Tid: 104 min. 

 

Utmärkelser: Nominerad till Oscars (2005), ”Bästa manliga biroll” och ”Bästa kvinnliga 

biroll”, vinnare av BAFTA Awards (2005), ”Bästa manliga biroll” samt nominerad till 

”Bästa kvinnliga biroll” och ”Bästa manuskript”. Även vinnare av Golden Globes (2005), 

”Bästa manliga biroll” och ”Bästa kvinnliga biroll” samt nominerad till ”Bästa Regissör”, 

”Bästa film-drama” och ”Bästa manuskript”.
152
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5.8 FILMER I 2000-TALETS FRANKRIKE 
 

Filmer: Les poupées russes (2005), Ensemble, c’est tout (2003), Ne le dis à personne 

(2006)   

 

 

Ne le dis à personne (2006) 

(Tell No One) 

 

Regissör: Guillaume Canet 

Genre: Thriller  

 

Tid: 131 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av César Awards (2007), ”Bästa manliga huvudroll”, ”Bästa 

regissör”, ”Bästa musik för film” samt nominerad till ”Bästa film”, ”Bästa ljud”, ”Bästa 

manliga biroll” och ”Bästa anpassning av manuskript”.
153

 

 

 

Ensemble, c’est tout (2007) 

(Hunting and Gathering) 

 

Regissör: Claude Berri 

Genre: Romantik 

 

Tid: 97 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av César Awards (2008), ”Mest lovande skådespelare”, 

nominerad till ”Bästa manliga biroll” och ”Bästa anpassning av manuskript”. Nominerad 

till European Film Awards (2008), ”Bästa film” samt vinnare av Cabourg Romantic Film 

Festival (2007), ”Bästa manliga huvudroll”.
154

 

 

 

 

Les Poupées Russes 

(Russian Dolls) 

 

Regissör: Cedric Klapisch 

Genre: Komedi 

 

Tid: 125 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Oscars (2006), ”Bästa kvinnliga biroll” och nominerad till 

”Bästa kvinnliga biroll” Även nominerad Chlotrudis Awards (2007), ”Bästa prestation av 

en grupp skådespelare”.
155
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5.9 FILMER I 2000-TALETS SVERIGE 
 

ett öga rött (2000), Storm (2005), Så som i himmelen (2004)   

 

 

Storm (2005) 

 

Regissör: Måns Mårlind 

Genre: Thriller/Fantasy 

 

Tid: 110 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Guldbagge (2007), ”Bästa foto” samt nominerad till ”Bästa 

film”. Även vinnare av Stockholm Film Festival (2005), ”Åskådarpriset”.
156

 

 

 

Ett Öga Rött (2007) 

 

Regissör: Daniel Wallentin 

Genre: Komedi/Drama 

 

Tid: 91 min. 

 

Utmärkelser: Vinnare av Guldbagge (2008), ”Bästa manliga biroll”.
157

 

 

 

Så som i Himmelen (2004) 

 

Regissör: Kay Pollak 

Genre: Romantik/Drama 

 

Tid: 132 min. 

 

Utmärkerlser: Nominerad till Oscars (2005), ”Bästa utländska film”. Vinnare av Guild 

of German Art House Cinemas (2006), ”Bästa film”. Även nominerad till Guldbagge 

(2005), ”Bästa manliga huvudroll”, ”Bästa kvinnliga huvudroll”, ”Bästa foto”, ”Bästa 

regi”, ”Bästa film”, ”Bästa manuskript”, ”Bästa manlig biroll” och ”Bästa kvinnliga 

biroll”.
158
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6. RESULTAT 
 

I detta kapitel redogörs för de produktplaceringar som noterats i de 27 filmer som ingått i 

studien. Resultat presenteras utefter de frågeställningar som redovisats tidigare i 

inledningen. Detta resultat kommer att ligga till grund för den analys som behandlas i 

följande kapitel. 

 

 

 

 Har antalet produktplaceringar förändrats mellan åren 1980 och 2009?  

 

Den totala produktplaceringen i amerikanska filmerna under 1980-taler var 81 stycken. 

Denna siffra sjönk till 61 under 1990-talet för att sjunka ytterligare till 41 under 2000-

talet. Mellan 1980-talet och 1990-talet minskade produktplaceringen alltså med 24,7 

procent. Mellan 1990- och 2000-talet sjönk antalet produktplaceringar med 32,8 procent. 

Det är en total nedgång med 49,4 procent från 1980- till 2000-talet.  

 

I de franska filmerna registrerades totalt 107 produktplaceringar under 1980-talet, 33 

under 1990-talet och 112 under 2000-talet. Skillnaden mellan 1980- och 1990-talet var en 

minskning med 69,2 procent. Ökningen mellan 1990-talet och 2000-talet var drygt 139,4 

procent. Den totala ökningen var 4,7 procent. 

 

I de svenska filmerna noterades 94 produktplaceringar under 1980-talet, 118 under 1990-

talet och 56 i de filmer som var producerade under 2000-talet. Detta innebär alltså en 

ökning på 25,5 procent mellan 1980- och 1990-talet samt en minskning på 52,4 procent 

mellan 1990-och 2000-talet, en total minskning på 40,4 procent. 

 

(Se bilaga 2 för sammanställning av resultat) 

 

 

 Har tidslängden för produktplaceringarna förändrats mellan åren 1980 och 

2009?  

 

Den genomsnittliga tidslängden för produktplacering i amerikansk film under 1980-talet 

var 10,14 sekunder. Under 1990-talet noterades denna siffra till 4,26 sekunder. 2000-

talets filmer visade på 24,5 sekunder per produktplacering. Den totala ökningen i tid per 

produktplacering motsvara 141 procent. 

 

De franska filmerna som producerades under 1980-talet hade en genomsnittlig tid för 

produktplaceringarna på 14,09 sekunder. Denna siffra steg till 24,8 sekunder under 1990-

talet för att sedan sjunka till 15,8 sekunder under 2000-talet. 

 

Under 1980-talet var den genomsnittliga längden för produktplacering i de svenska 

filmerna 12,64 sekunder. Under 1990-talet noterades en ökning till 15,97 sekunder i snitt 

per produktplacering för att sedan minska till 8,84 sekunder för filmerna som studerades 

för 2000-talet. 

 

De enda filmerna som visade på en stadig uppgång i exponeringens längd var de 

amerikanska, med 141 procents ökning. I de franska filmerna steg längden för 
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produktplacering med 12,1 procent medan siffran sjönk för de svenska filmerna med 30 

procent. 

 

(Se bilaga 2 för sammanställning av resultat) 

 

 

 Har antalet varumärken i filmerna förändrats mellan åren 1980 och 2009?  

 

I de amerikanska filmerna var antalet varumärken i genomsnitt 16,33 per film under 

1980-talet. Under 1990-talet låg denna siffra oförändrad och under 2000-talet var antalet 

varumärken per film i genomsnitt 8 st. Den totala minskningen är 51 procent mellan 

1980- och 2000-talet. 

 

I de franska filmerna noterades i genomsnitt 23,67 varumärken per film under 1980-talet; 

7 under 1990-talet; och 21,67 under 2000-talet. Minskningen mellan de två första 

årtiondena är 70,4 procent. Antalet varumärken steg med 209,6 procent mellan 1990-och 

2000-talen. Den totala minskningen är dock 8, 5 procent. 

 

De svenska filmer som granskades för 1980-talet visade på 14 varumärken per film i 

genomsnitt. Under 1990-talet steg denna siffra till 23 varumärken per film men föll sedan 

mer, till 13 varumärken per film i genomsnitt. Ökningen mellan 1980- och 1990-talet 

motsvarade 64,3 procent och nedgången mellan 1990- och 2000-talet 43,5 procent. Den 

totala nedgången var dock inte alltför stor, ca 7,1 procent. 

 

(Se bilaga 2 för sammanställning av resultat) 

 

 

 Har typen av produktplacering (sedd, använd eller nämnd) förändrats 

mellan åren 1980 och 2009 i de olika produktionsländerna?  

 

I de amerikanska filmerna som hörde till 1980-talet noterades att den typ av 

produktplacering som användes mest var ”sedd”, 51,8 procent, följt av ”använd” 

produktplacering med 28,4 procent. Den minst använda typen av produktplacering under 

1980-talet var alltså ”nämnd”, med bara 19,8 procent av den totala produktplaceringen 

som noterades.  

 

Under 1990-talet ändrades fördelning på så sätt att ”sedd” produktplacering stod för 22,9 

procent av den totala produktplacering medan ”nämnd” produktplacering visade på högst 

andel med 42,6 procent. ”använd” produktplacering utgjorde 34,5 procent av den totalt 

noterade produktplacering. 

 

De filmer som undersöktes för 2000-talet visade på att fördelningen av produktplacering 

skiftade så att ”använd” produktplacering stod för 53,7 procent, medan ”nämnd” 

produktplacering utgjorde 26,8 procent för att följas av ”sedd” på 19,5 procent.  

 

Siffrorna påvisar en minskning för användningen av ”sedd” produktplacering i de 

amerikanska filmerna med totalt 80,9 procent och ”använd” produktplacering 4,3 procent. 

Även ”nämnd” produktplacering visade på nedgång med 31,25 procent. 
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Typ av 

produktplacering, 

USA 1980-tal  1990-tal  2000-tal  

 Antal % Antal % Antal % 

Sedd 42 51,80% 14 22,90% 8 19,5 % 

Använd 23 28,40% 21 34,50% 22 53,70% 

Nämnd 16 19,80% 26 42,60% 11 26,80% 

Total 81 100,00% 61 100,00% 41 100,00% 
Tabell 1. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i USA  

 
 

De franska filmerna från 1980-talet påvisade att användningen av ”sedd” 

produktplacering uppgick till 20,04 procent av den totala produktplaceringen som 

noterades i samtliga filmer. ”använd” produktplacering utgjorde 71,03 procent och 

”nämnd” produktplacering stod för 0,93 procent. 

 

De filmer som studerades för 1990-talet framlade bevis för att användning av ”sedd” 

produktplacering uppgick till 29,4 procent samtidigt som ”använd” produktplacering 

nådde 70,6 procent och ”nämnd” inte användes över huvud taget.  

 

Under de filmer som studerades från 2000-talet noterades att ”nämnd” produktplacering 

stod för 7,9 procent av den totala produktplacering medan ”sedd” produktplacering 

utgjorde 21,3 procent och ”använd” för 70,8 procent. 

 

Enligt ovanstående har en nedgång på 23,33 procent beräknats för ”sedd” 

produktplacering. ”använd” produktplacering beräknades ha gått upp med 5,3 procent 

sedan 1980-talet och ”nämnd” ökade med ca 800 procent. 

 

Typ av 

produktplacercing, 

Frankrike 1980-tal  1990-tal  2000-tal  

 Antal % Antal % Antal % 

Sedd 30 28,04% 10 29,40% 23 20,55 % 

Använd 76 71,03% 24 70,60% 80 71,40 % 

Nämnd 1 0,93 % 0 0,00 % 9 8,05 % 

 107 100,00% 34 100,00% 112 100,00 % 
Tabell 2. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i Frankrike  

 

 

Fördelning av produktplaceringen i de svenska filmerna från 1980-talet visade att ”sedd” 

produktplacering använts till 11,7 procent. 80,85 procent av produktplacering var 

”använd” och återstående procentandel, 7,45 procent stod ”nämnd” produktplacering för. 

 

I de svenska filmerna från 1990-talet sågs en användning av ”sedd” produktplacering på 

15,3 procent medan ”använd” och ”nämnd” stod för 73,7 respektive 11 procent av den 

totala produktplaceringen.  

 

Av de 57 produktplaceringar som totalt iakttogs under filmerna som producerats under 

2000-talet, uppgick ”sedd” till 15,8 procent; ”använd” till 66,7 procent; och ”nämnd” 

produktplacering till 17,5 procent. 
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De svenska filmerna tyder på att ”sedd produktplacering minskat med 18,2 procent från 

1980-talet till 2000-talet. ”använd” produktplaceringen minskade med 50 procent 

samtidigt som ”nämnd” steg med 28,6 procent. 

 

Typ av 

produktplacering, 

Sverige 1980-tal  1990-tal  2000-tal  

 Antal % Antal % Antal % 

Sedd 11 11,70% 18 15,30% 9 16,10 % 

Använd 76 80,85% 87 73,70% 38 67,90 % 

Nämnd 7 7,45 % 13 11,00% 9 16,00 % 

 94 100,00% 118 100,00% 56 100,00 % 
Tabell 3. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i Sverige  

  

(Se bilaga 2 för sammanställning av resultat) 

 

 

 Har typen av produktplacering förändrats inom de olika genrerna mellan 

åren 1980 och 2009 i respektive produktionsland?  

 

De amerikanska komedierna som studerades visade på att ”sedd” produktplacering 

förlorat mest, med en nedgång på 93,3 procent mellan 1980-och 2000-talet. Ökningen av 

”använd” produktplacering i samma genre motsvarade 50 procent. ”nämnd” 

produktplacering gick, från att inte vara använd över huvud taget i denna genre under 

1980-talet, till att utgöra 26,7 procent av produktplaceringen i komedi under 2000-talet. 

 

 Komedi, 

USA 1980-tal   1990-tal   2000-tal   

  Antal % Antal % Antal % 

Sedd 30 83,33% 5 33,33% 2 13,30 % 

Använd 6 16,67% 9 60,00% 9 60,00 % 

Nämnd 0 0,00 % 1 6,67 % 4 26,70 % 

 36 100,00% 15 100,00% 15 100,00 % 
Tabell 4. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i amerikanska komedier

  

 

 

I genre ”romantik” mättes ”sedd” produktplacering till 25 procent under 1980-talet, för att 

sedan nollställas under 2000-talet. ”använd” hölls på samma nivå under tiden som 

”nämnd” produktplacering sjönk 85,7 procent. 

 

Romantik,  

USA 1980-tal  1990-tal  2000-tal  

 Antal % Antal % Antal % 

Sedd 6 25,00% 7 19,44 % 0 0,00 % 

Använd 4 16,70% 4 11,11 % 4 66,70% 

Nämnd 14 58,30% 25 69,45 % 2 33,30% 

 24 100,00% 36 100,00% 6 100,00 % 
Tabell 5. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i amerikansk romantik 
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”thriller” påvisade ingen ökning av ”sedd” produktplacering på samma gång som andelen 

”använd” produktplacering sjönk med 30,7 procent och ”nämnd” steg med 150 procent. 

 

Thriller, 

USA 1980-tal  1990-tal  2000-tal  

 Antal % Antal % Antal % 

Sedd 6 28,60% 2 20,00% 6 30,00 % 

Använd 13 61,90% 8 80,00% 9 45,00% 

Nämnd 2 9,50 % 0 0,00 % 5 25,00% 

 21 100,00% 10 100,00% 20 100,00 % 
Tabell 6. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i amerikansk thriller 

 

 

Analysen av de franska filmerna resulterade i följande fördelning:  

 

I komedierna noterades en ökning av ”använd” produktplacering med 10,5 procent, en 

nedgång i ”sedd” placering med 33,3 procent och ”nämnd” placering gick från att inte 

användas i denna genre under 1980-talet till att stå för 14,7 procent i filmerna från 2000-

talet. 

 

Komedi,  

Frankrike 1980-tal  1990-tal  2000-tal  

 Antal % Antal % Antal % 

Sedd 12 38,70% 4 33,30% 8 23,5 % 

Använd 19 61,30% 8 66,70% 21 61,80% 

Nämnd 0 0,00 % 0 0,00 % 5 14,70% 

 31 100,00% 12 100,00% 34 100,00 % 
Tabell 7. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i franska komedier 

 

 

”sedd” produktplacering minskade med 54,6 procent mellan 1980- och 2000-talet i de 

filmerna som tillhörde kategorin ”romantik”. I samma kategori föll även andelen för 

”använd” placering med ca 48,9 procent. Den återstående kategorin, ”nämnd” 

produktplacering, visade dock på en ökning då den inte använts under 1980-och 1990-

talet men motsvarade 6,9 procent av produktplaceringen för kategorin under 2000-talet. 

 

Romantik,  

Frankrike 1980-tal  1990-tal  2000-tal  

 Antal % Antal % Antal % 

Sedd 11 20,40% 2 66,70% 5 17,20 % 

Använd 43 79,60% 1 33,30% 22 75,90 % 

Nämnd 0 0,00 % 0 0,00 % 2 6,90 % 

 54 100,00% 3 100,00% 29 100,00 % 
Tabell 8. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i fransk romantik 
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I de filmer som tillhörde ”thriller” observerades 42,8 procents uppgång av ”sedd” 

placering. ”använd” produktplacering hade stigit med 164 procent och ”nämnd” 

produktplacering påvisade en ökning med 100 procent. 

 

Thriller, 

Frankrike 1980-tal  1990-tal  2000-tal  

 Antal % Antal % Antal % 

Sedd 7 31,80% 3 16,70% 10 20,40 % 

Använd 14 63,60% 15 83,30% 37 75,50 % 

Nämnd 1 4,60 % 0 0,00 % 2 4,10 % 

 22 100,00% 18 100,00% 49 100,00 % 
Tabell 9. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i fransk thriller 

 

 

Filmerna som producerades i Sverige mellan 1980-och 2000-talen visade på att ”sedd” 

produktplacering i komedi steg med 25 procent. Samtidigt visar resultatet att ”använd” 

placering minskade med 56,8 procent. ”nämnd” placering visade stigande siffror med 500 

procents ökning. 

 

Komedi, 

Sverige 1980-tal  1990-tal  2000-tal  

 Antal % Antal % Antal % 

Sedd 4 8,20 % 7 14,55 % 5 16,70 % 

Använd 44 89,80 % 32 66,70 % 19 63,30 % 

Nämnd 1 2,00 % 9 18,75 % 6 20,00 % 

 49 100,00 % 48 100,00 % 30 100,00 % 
Tabell 10. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i svensk romantik 

 

 

I de filmer som tillhör genre ”romantik” visade resultatet på en nedgång av ”sedd” 

placering med 85,7 procent och ”använd” produktplacering 60 procent. ”nämnd” 

placering gick ner med 50 procent mellan 1980- och 2000-talet. 

 

Romantik, 

Sverige 1980-tal  1990-tal  2000-tal  

 Antal % Antal % Antal % 

Sedd 7 20,60 % 1 3,00 % 1 8,33 % 

Använd 25 73,50 % 28 84,90 % 10 83,33 % 

Nämnd 2 5,90 % 4 12,10 % 1 8,34 % 

 34 100,00 % 33 100,00 % 12 100,00 % 
       

Tabell 11. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i svensk romantik 

 

 

De filmer som analyserades för ”thriller” visade att ”sedd” produktplacering inte 

användes under 1980-talet för att sedan motsvara 21,4 procent av den totala 

produktplaceringen under 2000-talet. En ökning på 28,6 noterades för ”använd” placering 

samtidigt som ”nämnd” produktplacering minskade med 50 procent. 
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Thriller, 

Sverige 1980-tal  1990-tal  2000-tal  

 Antal % Antal % Antal % 

Sedd 0 0,00 % 10 27,00 % 3 21,40 % 

Använd 7 63,60 % 27 73,00 % 9 64,30 % 

Nämnd 4 36,40 % 0 0,00 % 2 14,30 % 

 11 100,00 % 37 100,00 % 14 100,00 % 
Tabell 12. Sammanställning för användning av de olika typerna av produktplacering i svensk thriller 

 

 

 

 Vilka sorters produkter har använts i filmerna under åren 1980-2009?  

 

De produkter som förekom mest i de amerikanska filmerna mellan 1980-2000 var bilar 

(36), alkohol (17), kläder (kläder, skor, väskor) (8), läsk (8), matprodukter (8) och 

mobiltelefoner (6).  

 

I de franska franska filmerna gavs det mest utrymme åt bilar (42), matprodukter (35), 

alkohol (23), datorer (20), hushållsprodukter (17) och cigaretter (12). 

 

I filmerna från Sverige anmärktes att de produkter som förekom mest var bilar (49), 

kläder (47), Matprodukter (24), Butiker (20), läsk (14) och alkohol (13). 

 

 

 

 Skiljer sig typ av produkt beroende på genre i respektive land?  

 

I de amerikanska filmerna anmärktes att den genre som gav mest utrymme för bilar var 

”thriller”, då över hälften (54,6 procent) av exponering av bilar sågs i dessa. Ca 36,4 

procent av bilarna sågs i genren ”komedi” och endast 9,1 procent noterades i de filmer 

som tillhörde ”romantik”. Även alkohol förekom mest i genre ”thriller”, 52,9 procent. I 

”romantik” och ”komedi” noterades 29,4 respektive 17,7 procent av placeringarna av 

alkohol. Läsk förekom endast i genrerna ”romantik” och ”komedi” då majoriteten sågs i 

det sistnämnda (75 procent). Detsamma noterades för matprodukter: 75 procent sågs i 

”komedi” och återstående 25 procent i ”romantik”. Kläder var fördelat mellan ”romantik” 

och ”thriller”, dock var endast 12,5 procent placerade i den sistnämnda kategorin. 

Mobiltelefoner visades mest i kategorin ”thriller” där 66,7 procent av placeringarna 

registrerades och de andra genrerna ”komedi” och ”romantik” endast motsvarade ca 16,7 

vardera. 

 

Den genre där flest bilar registrerades i de franska filmerna var ”thriller” med 71,4 

procent. 21,5 procent sågs i ”romantik” och resterande 7,1 procent i ”komedi”. 

Matprodukter som var den andra största kategorin sågs främst i ”romantik” och ”thriller” 

där 37,15 procent noterades i båda genrerna, och 25,7 sågs i ”komedi”. Alkohol förekom 

mest i de filmer som föll under kategori ”romantik” (69,6 procent), följt av ”thriller” där 

21,4 procent noterades. 9 procent av den totala förekomsten av alkohol såg i komedierna. 

Datorerna sågs främst i komedi där hela 90 procent noterades och resterande 10 procent 

sågs i genre ”thriller”. De två sista typerna av produkter, hushållsprodukter och cigaretter 

sågs båda mest i genre ”romantik”, 76,5 respektive 50 procent. För hushållsprodukterna 
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sågs resterande 17,6 procent i komedierna och 5,9 procent i ”thriller” medan 33,33 

procent av cigaretters förekomst noterades i ”thriller och 16,67 procent i ”komedi”. 

 

Bilar, som var den mest exponerade produkttypen, sågs mest i genre ”romantik” i de 

svenska filmerna (44,9 procent), följt av ”thriller” som motsvarade 38,8 procent och 

”komedi” 16,3 procent. Kläderna sågs flest gånger i ”komedi”, 61,7 procent och 

”romantik”, 36,2 procent. Endast 2,1 procent förekom i genre ”thriller”. De produkter 

som registrerats som mat såg flest gånger i genre ”komedi” 70,8 procent. 16,7 procent av 

dessa sågs i ”romantik” och 12,5 procent i ”thriller”.  Komedi stod för flest exponering av 

butiker (75 procent). Endast 10 procent sågs i ”thriller” och 15 procent i ”romantik”. Den 

läsk som sågs, noterades flest gånger i de filmer som tillhörde ”romantik” (64,3 procent). 

28,6 procent registrerades i ”komedi” och 7,1 procent i ”thriller”. De produkter som 

klassificerades som ”alkohol” sågs mest i ”thriller, 69,2 procent. 15,4 procent sågs i både 

”komedi” och ”romantik”. 

 

 

 

 Finns det en skillnad på typ av produkt som använts, mellan de olika 

länderna?  

 

Av de siffror som presenterats ovan kan konstateras att bilar är den typ av produkt som 

synts mest i filmerna från samtliga länder. Därefter liknar USA och Frankrike någorlunda 

i det att alkohol rangordnas som andra största grupp i de amerikanska filmerna och tredje 

i de franska men hamnar längst ned i den ”svenska” rangordningen. Kläder som den näst 

mest exponerade produktgruppen i de svenska filmerna, klassas som den tredje största i 

de amerikanska samtidigt som kategorin hamnar sist bland de sex mest sedda 

produkttyperna i de franska filmerna (delad plats med cigaretter). Mat är den andra största 

kategorin i de franska filmerna, vilket inte är alltför långt ifrån de svenska där denna typ 

av produkter är den tredje största gruppen. Dock rangordnas den som nästminst i de 

amerikanska filmerna. Läsk, som inte förekommer bland de mest sedda produkttyperna i 

de franska filmerna, ses som femte största kategori bland de amerikanska och sjätte 

största i de svenska filmerna. 

 

 

 

 Vem använde sig av produkterna i filmerna? 

 

I samtliga filmer har noterats att produkterna främst framkommer i sammanhang där 

huvudrollsinnehavarna ses. De ”använda” produktplaceringarna var i 69,9 procent av 

fallen sedda i relation till huvudrollsinnehavaren (arna). Resterande sågs i samband med 

birollsinnehavarna.  Av de ”nämnda” produktplaceringarna förekom 58,7 procent i 

samband med huvudrollsinnehavaren (arna). 
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7. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION 
 

I detta kapitel presenteras en analys av de resultat som redovisades i föregående kapitel. 

Detta har skett genom att författaren belyst utfallet med hjälp av de teorier, 

reklamhistorisk bakgrund samt tidigare forskning som ligger till grund för studien. 

Vidare följer en slutdiskussion gällande den information som framgår av analysen. 

 

 

7.1 ANALYS 
 

 Har antalet produktplaceringar i filmerna förändrats mellan åren 1980 och 

2009? 

 

Som framgår av tidigare forskning har det antytts att produktplacering som 

kommunikationskanal har börjat användas allt flitigare. Som märkesbyggande 

kommunikation ska det även vara ett minst lika bra alternativ till reklam, vilket skulle 

kunna visas som argument för företags användande av tekniken i hopp om att denna 

relativt sätt nyare marknadsföringsmetod ska passera konsumenters negativa inställningar 

till reklam. Dock ses inget bevis för detta i vad som framgår av den analys som gjorts. I 

två länder har antalet anmärkta produktplaceringar minskat, främst i de amerikanska. 

Dessa visade i allmänhet även de lägsta siffrorna från början, vilket i sig skapar en 

kontrovers då tidigare studier som gjorts angående konsumenters uppfattning, visat att 

amerikaner är mer mottagliga för denna typ av marknadsföring. Vidare visar fakta att 

marknaden för produktplacering i USA är mer tillänglig för företag jämte den europeiska 

marknaden, vilket gör det lättare att anta att resultatet av studien snarare skulle visa på det 

motsatta: att produktplaceringen i de amerikanska filmerna skulle överstiga den i de 

svenska och franska filmerna samt att nedgången inte skulle vara lika markant. En 

förklaring till detta kan finnas i det som uppdagades av Wiles och Danielova om att 

kritiskt hyllade filmer hämmar produktplaceringens värde eftersom det uppskattas mindre 

av åskådarna. I det här fallet skulle alltså den kritiska hyllningen väga mer än 

varumärkeskapitalet, vilket minskar värdet och förekomsten av produktplacering i 

filmerna. I de europeiska filmernas fall tolkas de högre siffrorna som att marknaden har 

blivit mer mottaglig med tiden och att företag därför sett produktplacering som ett 

alternativ till traditionell reklam i allt högre grad (nedgången i de svenska filmerna var ej 

lika drastisk som i de amerikanska filmerna). Även om siffrorna för produktplaceringen i 

de franska filmerna visar på en blygsam ökning i allmänhet, ser man en positiv skillnad 

från 1990-talet och framåt, vilket ger ytterligare belägg för att tolka resultatet som att 

produktplacering som metod ännu är under en utvecklingsperiod. Restultatet bekräftar 

även den kulturella skillnad som Hofstede argumenterar för, där den amerikanska och den 

svenska kulturen konstaterats ligga nära varandra.  

 

Samtidigt kan denna minskning av produktplaceringen mellan 1980-talet och 200-talet 

fastställas klassificera metoden som en komplicerad plattform som företagen inte bör 

sträva efter att presentera sina produkter på. Nedgången av produktplacering i de svenska 

och amerikanska filmerna visar även, i enlighet med Melins kommunikativa identitet att 

produktplacering inte ses som ett samspelande kommunikationsmedel. Eftersom 

budskapet inte går att styra över med lika stor säkerhet som med traditionell reklam samt 
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att det inte går att mäta resultaten på lika avancerade sätt, visar avtagandet att 

produktplacering inte setts som ett medel som ger den förväntade effekten. 

 

 

 Har tidslängden för produktplaceringarna förändrats mellan åren 1980 och 

2009? 

 

Både i de amerikanska och i de franska filmerna noterades att längden på den 

genomsnittliga produktplaceringen steg, speciellt i de amerikanska filmerna. De svenska 

filmenra avskiljde sig genom att visa på en minskning i tiden som avsattes 

produktplaceringen, vilket leder till att resultatet faller utanför ramen av Hofstedes teori. 

Detta signalerar även att produktplacering i de svenska filmerna inte har ansetts vara lika 

lämplig som plattform för företagens marknadskommunikation. Samtidigt anser 

författaren att det går att förknippa resultatet med den negativa laddning produktplacering 

får i samband med den kritiska hyllningen, vilket då har haft ett högre värde jämfört med 

den öppenhet som i allt större grad har börjat visas mot produktplacering enligt tidigare 

forskning och branschspecialister. Samma sak kan dock inte sägas för de övriga två 

ländernas resultat. Författaren vill dock inte lägga alltför stor vikt på denna faktor och 

anser därför att förklaringen i föregående fråga, dvs. produktplaceringens 

svårkontrollerade natur som gör det mindre lämpligt som kommunikationsmedel, kan ses 

som en mer huvudsaklig förklaring till resultatet. 

 

Ökningen i tid kan teoretiskt tolkas som att fokus i de amerikanska och franska filmerna 

har varit att synliggöra produkterna mer i de sammanhang där de förekommer för att 

skapa en association hos konsumenten, som då även innefattar den uppfattade kvaliteten, 

enligt Melin. Detta återspeglar sig i sådana fall på varumärkeskapitalet som stärks, 

förutsatt att produkten då förekommer i ”rätt” sammanhang. Samtidigt ökar det chansen 

för att konsumenten faktiskt ska uppfatta produkten, som ökar dennes medvetenhet. I 

dessa fall skulle parallellen kunna dras att produktplacerings värde påverkas mer positivt 

än negativt då varumärkeskapitalets inverkan väger tyngre än den kritiska hyllningen, 

vilket tyder på att den kritiska hyllningen bör beaktas med varsamhet. 

 

Faktum att längden på produktplaceringen har ökat i både de amerikanska och franska 

filmerna kopplar författaren även till ett av marknadskommunikationens grundläggande 

syften, vilket är att övertyga. Förutsatt att konsumenten blir medveten om att en specifik 

produkt används i filmen, kan en förlängd exponering i sin tur övertala kunden att själv 

även välja den särskilda produkten. Den förlängda produktplaceringen underlättar 

kartläggningen av produkten, vilket stämmer in med Wiles och Danielovas argument.  

 

I enlighet med det underlag som framställts i analysen skulle det fortsättningsvis kunna 

sägas att produktplacering inte kan klassas som ett försäljningsmedel då siffrorna visar på 

en avtagande användning, och då priser inte heller förekommer som ett lockande attribut i 

sammanhangen. Däremot skulle en koppling kunna dras till märkesbyggande reklam som 

beskrevs vara något som i första hand inte används för att öka försäljningssiffror utan för 

att skapa en medvetenhet hos konsumenten, vilket återigen bidrar till 

varumärkeskapitalet.  
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 Har antalet varumärken i filmerna förändrats mellan åren 1980 och 2009? 

 

Återigen sammanfaller inte utfallet med vad teorin och tidigare forskning föreskriver, då 

antalet varumärken som förekom i filmerna i samtliga länder sjönk mellan 1980-och 

2000-talet. Att produktplacering skulle vara en sammansättning av de bättre aspekterna 

av reklam och publicitet, som Balasubramanian hävdar då han argumenterar för vad han 

kallar hybridmeddelanden, är i så fall inte fakta som förelegat märkesinnehavarnas 

aktiviteter vad gäller denna typ av filmer. Det stämmer i detta fall att produktplaceringen 

inte är ett direkt hot mot traditionell reklam och PR. Eftersom produktplacering inte 

garanterar en lika hög nivå av medvetenhet hos konsumenterna samt att produkten 

faktiskt ses på rätt sätt och plats, kan metoden tolkas som ett avvikande 

kommunikationsmedel, som inte ger rätt och samma budskap jämfört med företagens 

resterande tillvägagångssätt. Nedgången av antal varumärken kan återigen anknytas till 

den kritiska hyllningens negativa effekt, men med viss försitighet. Att produktplacering 

inte gynnar den kommunikativa identiteten som Melin nämner, och att metoden därför 

inte prioriterats, är med större sannolikhet en mer logisk förklaring. 

 

I allmänhet visade samtliga filmer på att fler varumärken förekom i franska och svenska 

filmerna mellan 1980- och 2000-talet, jämfört med de amerikanska, vilket ger underlag 

för att tolka detta som en kulturell skillnad, dock inte i enlighet med Hofstedes 

kartläggning, där amerikansk och svensk kultur ligger närmare varandra. Detta tolkas 

samtidigt som att marknaden i de europeiska länderna öppnat sig mer för förekomsten av 

varumärken i filmer, detta sett både ur ett juridiskt och också ur ett konsumentperspektiv. 

 

Slutligen vill författaren även tillägga att resultatet för denna studie inte visar på liknande 

drag med vad Galacian och Boudeau kom fram till. Både den första frågans resultat och 

dennes visar på skillnader i förhållande till deras studie. Som tidigare nämnts är det dock 

svårt att förknippa detta med den kritiska hyllningen då filmerna i deras studie till större 

del också var prisade. Vad som skulle kunna sägas är att den positiva utveckling för 

metoden har avtagit med tiden på grund av de svårigheter som finns i samband med 

mätningen av metodens effektivitet samt det kulturella skillnaderna som kan medföra 

svårigheter när det gäller överförbarhet. Det som allmänt accepteras och tolkas i ett land 

ger ingen garanti för att utfallet kommer att vara detsamma i ett annat. Samtidigt har 

företagen inte full kontroll över budskapet i produktplacering, vilket inte uppfyller kravet 

för budskapsstragin, och i vilket sammanhang det förekommer (den kreativa strategin), 

vilket hämmar en positiv utveckling för denna typ av marknadsföring.  

 

 

 Har typen av produktplacering (sedd, använd eller nämnd) förändrats 

mellan åren 1980 och 2009 i de olika produktionsländerna?  

 

I filmerna från samtliga länder konstaterades att användningen av sedd produktplacering 

hade minskat, dock i olika grad beroende på land. Den mest drastiska skillnaden sågs i de 

amerikanska filmerna medan de svenska och franska filmerna visade på relativt sätt mer 

blygsamma förändringar. I de amerikanska och svenska filmerna anser författaren att det 

finns likheter då ”sedd” produktplacering med tiden har utgjort en mindre andel av den 

total produktplacering jämfört med ”använd” och ”nämnd” produktplacering, medan den 

överstigit ”nämnd” produktplacering under hela den studerade tidsperioden i de franska 

filmerna. I detta avseende stämmer resultatet med vad Hofstede konstaterat i sin studie. 

Samtidigt har författaren valt att tolka detta som att samtliga identiteter som Melin 



Marknadsföring 2.0 

Setenay Orman 

 

 54 

nämnde, snarare kommer att kombineras i olika form istället för att användas separat. 

”sedd” produktplacering har alltså med tiden kommit att inte kunna förmedla det 

budskap, den identitet som företagen velat kommunicera. Som nämnts i utvecklingen av 

speciellt amerikansk och svensk reklam, har just denna identitet kommit att spela en allt 

större roll i marknadsföring, varför konsumentens associationer till varumärket har blivit 

mer betydelsefulla. ”sedd” produktplacering gynnar därför inte varumärkeskapitalet i lika 

stor utsträckning som den kan ha gjort tidigare, vilket förklarar minskningen av dess 

nyttjande. 

 

”använd” produktplacering fick enligt resultatet mest plats både i de franska och svenska 

filmerna - även om tillvägagångssättet visade på nedgående siffror i de svenska filmerna - 

medan metoden kom att användas mer med tiden i de amerikanska filmerna, relativt sett 

de andra typerna, även om en nedgång också noterats. Av vad som framgår har 

författaren ansett att de svenska och amerikanska filmerna visar på mer likheter för denna 

typ av produktplacering. Resultatet har även tolkats som att denna metod har fått mer 

utrymme för att det gynnar den ovan diskuterade identiteten och varumärkeskapitalet. I 

samband med att produkterna och varumärkena används i ”rätt” sammanhang och av 

”rätt” person, blir det lättare för konsumenten att bilda en uppfattning om vad produkten 

och varumärket betyder för denne. Som nämndes i teorikapitlet väljer många företag att 

använda sig av kända människor som talespersoner för deras varumärken. Att 

produkterna används av huvudpersonerna i filmerna kan liknas denna metod. Vidare är 

detta ett tecken på att just denna typ av produktplacering är vad som ger metoden mer 

värde då det bidrar till varumärkeskapitalet. 

 

”nämnd” produktplacering prioriterades mer med tiden relativt sett de andra typerna i 

amerikanska och svenska filmer, trots att metoden procentuellt sett visade på högst 

uppgång i de franska filmerna. Även för denna genre kan då sägas att de kulturella 

likheterna mellan Sverige och USA som Hofstede konstaterar påverkar utvecklingen, 

även om resultatet visar att ”nämnd” produktplacering ökat med tiden i de svenska 

filmerna samtidigt som siffrorna gått ner i de amerikanska filmerna, vilket tolkas som 

tecken för att den svenka marknaden blivit mer mottaglig för denna typ av placering. 

 

 

 Har typen av produktplacering förändrats inom de olika genrerna mellan 

åren 1980 och 2009 i respektive produktionsland?  

 

I de amerikanska filmerna noterades att ”nämnd” produktplacering gick uppåt i både 

”komedi” och ”thriller”, samt att ”komedi” och ”romantik” visade på nedgående siffror 

för ”sedd” placering. ”använd” produktplacering skiljde sig bland alla genrer, då 

användningen steg i ”komedi” och inte visade på någon förändring i ”romantik” samt 

gick ner i ”thriller”.  

 

”nämnd” produktplacering gick även uppåt i samtliga franska filmer, medan ”använd” 

placering gick upp i både komedierna och ”thriller”. ”sedd” produktplacering visade 

endast stigande siffror i genre ”thriller”. 

 

I de svenska filmerna var det endast komedierna som visade på uppgång i ”nämnd” 

produktplacering. Samtidigt såg man även att ”thriller” var den enda genren som visade 

på stigande siffror för ”sedd” placering medan ”använd” placering steg i både komedierna 

och i genre ”romantik”. 



Marknadsföring 2.0 

Setenay Orman 

 

 55 

 

Ett gemensamt drag för de filmer som föll under rubriken ”komedi” i samtliga länder var 

alltså att ”nämnd” produktplacering ökade markant. Detta gäller även amerikanska och 

franska ”thriller” samt fransk ”romantik”. Författaren tolkar detta som att denna typ av 

kommunikation ansetts varit mer givande för den blandade målgruppen, dvs. unisex, som 

dessa filmer ansågs adressera mest. Här föreligger även bevis för den maskulina kulturen 

som Hofstede förespråkar. Enligt hans kartläggning är den amerikanska kulturen mest 

maskulin vilket visar på könsskillnader. Närmast denna är den franska kulturen. 

Företagen har alltså valt den kommunikationskanal som bäst förmedlar deras budskap till 

huvudpubliken.  

 

I de franska filmerna var det endast ”thriller” som visade på stigande siffror för alla typer 

av genrer, vilket författaren tolkar som att främst den maskulina publiken anses vara mer 

mottaglig för produktplacering, följt av komedierna (unisex). De romantiska filmerna, 

som ansetts ha en mer kvinnlig publik visade dock mest på nedgång i produktplaceringen, 

då både i ”sedd” och ”använd”, vilket tecknar för att denna målgrupp inte är lika 

mottaglig. 

 

De romantiska filmerna från samtliga länder visade att nästan alla typer av 

produktplacering användes mindre med tiden. Det motsatta gällde för de filmer som 

räknades som ”thriller”. I samband med ovanstående diskussion ser författaren ingen 

direkt anknytning till Hofstedes teori. Istället tolkar författaren resultatet i sin helhet som 

att typen av produktplacering är mer oberoende kulturella skillnader och snarare är 

relaterat till könsskillnader och den kommunikativa processen där målgruppen är en 

avgörande faktor för vilken kommunikationskanal som används. 

 

 

 Vilka sorters produkter har använts i filmerna under åren 1980-2009?  

 Finns det en skillnad på typ av produkt som använts, mellan de olika 

länderna?  

 

De produkter som förekom i filmerna visar på att den mest populära, bilar, är densamma i 

samtliga länder. Detta anser författaren vara ett tecken på att produktplacering ansetts 

vara ett effektivt medel för just denna typ av produkt och att den då är oberoende av 

kultur och precis som typ produktplacering, relaterat till kommunikationsprocessen. 

Beroende på produkt ger olika typer av marknadsföringsmetoder olika effekt. I denna 

studie har inte detta varit ämnat att mätas men de relativt sett stora antalet 

produktplaceringar av bilar tolkas som att metoden anses vara gynnande för produkten. 

Vad gäller resterande produkter visade resultatet att de amerikanska och svenska filmerna 

liknade varandra mer, sett de produkter som förekom i filmerna, även om rangordningen 

inte var densamma. Bland de sex mest använda produkttyperna var det endast tre av dessa 

i de franska filmerna som visade på likheter med de övriga ländernas listor, medan de 

andra två hade fem lika av dessa sex. Detta resultat bekräftar å andra sidan den kulturella 

likheten mellan Sverige och USA jämte den franska kulturen.  

 

Rangordningen av produkterna visar dock att alkohol var mer använt i de amerikanska 

och franska filmerna. Märkvärt var även att rangordningen för alkohol inte skiljde sig 

avsevärt mycket mellan de amerikanska och franska filmerna, vilket är i oenighet med 

vad tidigare studier visat angående konsumenters acceptans av ”etiskt” laddade produkter. 

Visserligen säger denna studie inget om konsumenternas syn på den användning av 
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alkohol som förekommit i de studerade filmerna men förutsatt att företag följer 

kommunikationsprocessen, skulle den feedback de fick av konsumenterna bromsa 

exponeringen av alkohol i franska filmer i jämförelse med amerikanska. I dessa fanns 

även cigaretter med bland de sex mest sedda produkttyperna, vilket också ansågs som en 

”etisk” produkt, alltså mindre acceptabel.   

 

I allmänhet anser dock författaren att typ av produkt står beroende av kultur, samtidigt 

som ett samband ses till den kommunikativa identiteten och behovet av att visa 

varumärke och produkt på rätt plattform. För de produkter som noterats i samtliga filmer 

kan alltså sägas att produktplacering är en kompletternade kommunikationskanal som 

bidrar till att sända samma budskap. Eftersom produktplacering analyserades som 

varumärkesbyggande marknadskommunikation i ovanstående diskussion, är dessa 

produkter alltså mer lämpade för denna typ av marknadsföring i avseende att stärka 

varumärkeskapitalet. Resultatet tolkas också som att målgrupperna för dessa typer av 

produkter är mer receptiva för den här kommunikationsmetoden.  

 

 

 Skiljer sig typ av produkt beroende på genre i respektive land?  

 

Bilarna förekom främst i genre ”thriller”, både i de amerikanska och franska filmerna. 

Detta associerar författaren till att målgruppen för denna typ av produkt i första hand har 

ansetts vara manlig. Kön är alltså i denna fråga en avgörande faktor. I de svenska 

filmerna syntes bilarna mest i ”romantik”. Grupperingen avviker alltså från den generellt 

kulturella likhet mellan Sverige och USA som förespråkats i teori. Dock kan inte 

detsamma sägas för förekomsten av alkohol, då denna typ av produkt främst förekom i 

”thriller” både i de amerikanska och svenska filmerna. Den kulturella likheten mellan 

dessa länder gäller även för ”läsk”, främst i ”romantik” och ”komedi”, som inte alls 

förekom lika mycket i de franska filmerna, samt ”mat” som ändock visade liknande 

resultat i de franska filmerna. Författaren drar därför en parallell till Hofstedes teori men 

även könets påverkan. De sistnämnda produkterna kan anses vara mer tänkt för den 

kvinnliga och/eller blandade publiken i första hand. 

 

 

 Vem använde sig av produkterna i filmerna?  

 

Att produktplaceringarna främst förekommer i samband med huvudrollsinnehavare 

relaterar författaren till varumärkeskapitalets kategori ”varumärkesassociationer” samt att 

det ökar konsumentens medvetenhet. Eftersom de huvudsakliga personerna i allmänhet är 

de som följs mest under filmer, faller det sig naturligt att företagen vill förknippa sina 

varumärken och produkter med dessa. Som nämndes i den franska reklamens bakgrund, 

anses reklam vara ett försök till att idealisera sin målgrupp. Författaren anser likväl att 

oberoende av kultur använder sig företag av de plattformer som ger mest för deras 

verksamhet.   

 

Vidare anser författaren att detta är ett relativt praktiskt exempel på vad Balasubramanian 

kallar hybridmeddelanden. Att använda sig av kända människor, som syns mycket och 

som förespråkare för det egna varumärket, är den typ av publicitet som kan ses som 

positiv. Samtidigt betalar företagen för det, vilket gör kommunikationen mer kontrollerad, 

som traditionell reklam. 
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7.2 SLUTDISKUSSION 
 

 

Denna studie har påvisat att tydliga förändringar har skett vad gäller användningen av 

produktplacering, främst i filmer som är kritiskt rosade. Trots att denna metod har varit på 

uppgång under de senaste 30 åren enligt forskare och sakkunniga, visar resultatet ett 

avtagande i användning av produktplacering. Huruvida utmärkelsena har påverkat den 

negativa utveckling kan inte säkerställas, dock tror författaren att företags intsällning till 

denna typ av filmer är annorlunda i förhållande till andra, då konsumenter har ett mer 

kritisisk öga vid beskådandet av den här typen av film. Även om metoden är ett 

märkesuppbyggande medel är det inte säkert att företag väljer att exponera sina produkter 

i alla filmer. Att både antalet produktplaceringar och varumärken till större del har 

minskat lägger grund för slutsatsen att filmer med utmärkelser i första hand inte är den 

typ av filmatisering där produktplacering har fått större utrymme. I en av de studier som 

presenterades tidigare (Galacian), hade man kommit fram till att all publicitet uppfattades 

som bra publicitet av företagen. Resultatet och analysen i denna studie kan däremot tolkas 

som att företag visst överväger olika faktorer innan de beslutar att exponera sina 

varumärken och produkter i olika sammanhang. Alla plattformer är inte gynnande för alla 

sorters organisationer. Däremot anser författaren att den franska och svenska marknaden 

kommit att bli mer mottaglig för den här typen av marknadsföring (även om de svenska 

siffrorna i vissa fall visade på nedgång). Att siffrorna sjönk i de amerikanska filmerna vill 

författaren dock inte relatera till en hämmad marknad för produktplacering i allmänhet i 

landet, utan snarare att alla typer av filmer inte är lika givande.  

 

I sin helhet, betraktas inte nedgången av produktplacering i samtliga filmer i första hand 

vara relaterat till den negativa effekt produktplacering i samband med kritisk hyllning kan 

visa på varumärkeskapitalet. Författaren anser däremot att det finns belägg för att tro att 

produktplacering ännu inte kan ses som en kommunikationsmetod som kan komma att bli 

en bestående del i kommunikationsmixen. Det finns fortfarande mycket osäkerhet kring 

denna metod vad gäller dess effektivitet i försäljningsfrågor samt acceptansgraden 

beroende på konsumenters kön och kultur. Detta gör att produktplacering än så länge inte 

är lika förenlig med företagens kommunikationsmix som den traditionella 

kommunikationen. 

 

Den produktplacering som ändå förekommer har ansetts vara relaterat till kulturella 

skillnader, dock finns det inget starkt bevis för ett kulturellt mönster vad gäller 

förekomsten av produktplaceringen. Olikheter har påträffats, men dessa har inte alltid 

varit i enlighet med teorin. Resultatet styrker mestadels argument för att det finns 

nationella differenser, precis som det antyddes i den teoretiska syntesen. Analysen av typ 

av produktplacering visar mer på att kön är en avgörande faktor, då nästan all sorts 

produktplacering steg i de filmer som klassades ha manlig orientering, samtidigt som de 

”kvinnliga” filmerna visade ett motsatt resultat. De olika sorters produkter som förekom 

anses vara i relativ koherens med teorin om kulturella skillnader, även om vissa skillnader 

påträffats. Det går dock att med relativt stor säkerhet säga, att exponering av olika 

produkter skiljer sig beroende på produktionsland och då även kultur. Utfallet för denna 

denna studie är däför i författarens mening ytterligare ett bevis för att marknadsgföring är 

ett arbete som tar form efter kultur, kön (och nationalitet). All marknadsföring passar inte 

alla och, precis som det förespråkas i kommunikationsprocessen, bör man som 

marknadsförare definiera sin målgrupp väl för att få önskad effekt.  
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Vidare har den uppmärksammade produktplaceringen tolkats som märkesuppbyggande 

mer än försäljningsreklam. Författaren ser att den typ av produktplacering som använts 

har varit mer lämpad för den kommunikativa identiteten och varumärkeskapitalet. Här har 

nedgången av produktplaceringens användning samt längden på dessa talat för detta, då 

denna typ av marknadsföring enligt teorin inte nödvändigtvis förekommer lika ofta som 

försäljningsinriktad kommunikation. 

 

Trots att tidigare iakttagelser har tytt på att produktplacering kan vara det nya och 

effektiva sättet för företag att skapa en relation till konsumenterna, tolkas detta resultat 

som att det även finns gränser för denna metod. Precis som det nämndes i början av 

studien är det konsumenten som har övertaget och många gånger visar vägen. Än återsår 

det därför att utforska fler aspekter av denna marknadsföringsmetod i större skala och 

utveckla pålitliga verktyg för att mäta dess effekt. 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1- TABELLER PRODUKTPLACERING 
 

PRODUKTPLACERING UNDER 1980-TALET 
 

Working Girl  

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Kopiatorer Denitech Nämnd 00:05:41 00:01 Huvudroll (hr) 

2 Tidning Motor Trend Använd 

00:08:11-

00:08:18 00:07 Hr 

3 Cigaretter Lark Använd 

00:16:27-

00:16:36 00:09 Hr 

4 Magasin/Tidning W Magazine Nämnd 

00:17:24-

00:17:37 00:13 Hr 

5 Statlig instans 

FCC- Federal 

Communications 

Commission Nämnd 00:20:19 00:01 Hr 

6 Etikett Lufthansa Sedd 

00:23:28-

00:23:59 00:31 Hr 

7 Träningsmaskin Exercycle Använd 

00:27:42-

00:28:22 00:20 Hr 

8 Cigaretter/Skylt Winston Sedd 

00:35:11-

00:35:16 00:05   

9 Statlig instans FCC Nämnd 00:46:33 00:01 Hr 

10 Radionätverk Metro Radio Systems Nämnd 00:50:35 00:01 Hr 

11 Affisch Heineken Sedd 00:53:33 00:01  

12 Sprit/whiskey Grant's Använd 

00:55:01-

00:55:54 00:53 Biroll (Br) 

13 Sprit/whiskey Chivas Nämnd 00:54:36 00:01 Hr 

14 Kaffemaskin Mr. Coffee Sedd 

00:56:14-

00:56:18 00:04  

15 Statlig instans FCC Nämnd 

01:12:02- 

01:12:08 00:06 Hr 

16 Radionätverk Metro Radio Systems Nämnd 

01:13:20-

01:13:40 00:20 Hr 

17 Parfym Shalimar/ Guerlain Nämnd 

01:23:19-

01:23:25 00:06  

18 Sprit/whiskey Jack Daniels Sedd 01:25:25 00:01  

19 

Reklam 

skor/Tidningsannons Reebok Sedd 01:37:08 00:01 Hr 

20 Magasin/Tidning Forbes Nämnd 01:41:48 00:01 Hr 

21 Tidning The Post Nämnd 01:41:55 00:01 Hr 

22 Vårdcenter Betty Ford Center Nämnd 01:42:02 00:01 Hr 

23 Radionätverk Metro Radio Systems Nämnd 01:42:26 00:01 Hr 

24 Radionätverk Metro Radio Systems Nämnd 01:42:48 00:01 Hr 

  TOTALTID       03:07  
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Moonstruck  

 

NR PRODUKT VARUMÄRKE 

PLACERIN

G TID Längd Person 

1 Affisch Metropolitan Opera Sedd 

00:01:03-

00:01:15 00:12  

2 Lastbil Metropolitan Opera Sedd 

00:01:49-

00:01:51 00:02  

3 Lastbil Metropolitan Opera Sedd 

00:01:55-

00:01:58 00:03  

4 Högtalare & planasch Metropolitan Opera Sedd 

00:02:19-

00:02:31 00:02  

5 Restaurang skyltning Grand Ticino Sedd 

00:04:13-

00:04:17 00:04 Hr 

6 Bil Cadillac Använd 

00:08:53-

00:09:02 

(00:09:53) 00:09 Biroll (br) 

7 Bil Cadillac Använd 

00:12:10-

00:12:23 00:13 Br 

8 Restaurang skyltning Luna Restaurant Sedd 

00:12:06-

00:12:11 00:05  

9 Butik skyltning La Bella Ferrara Pastry Sedd 

00:12:06-

00:12:11 00:05  

10 Butik skyltning 

Sweethearts, wine & 

liquers Sedd 

00:12:24-

00:12:35 00:11 Hr 

11 Champagne Mumm's Använd 

00:14:54-

00:15:06 00:12 Hr 

12 Barkeri, butiksskylt CammareriBros bakery Sedd 

00:24:46-

00:25:55 00:09 Hr 

13 Kartong med bröd i  Coca-Cola Sedd 

00:25:21-

00:25:33 00:12 Hr 

14 Kartong med bröd i  Diet Cherry Coke Sedd 

00:25:21-

00:25:33 00:12 Hr 

15 

Påse/förapackning mjöl i 

bageri Sunburst Flour (mjöl) Sedd 

00:25:40-

00:25:42 00:02 Hr 

16 Kartong med bröd i  Coca-Cola Sedd 00:29:21 00:01 Hr 

17 

Påse/förapackning mjöl i 

bageri Sunburst Flour (mjöl) Sedd 

00:29:39-

00:30:10 00:31 Hr 

18 Butik skyltning CammareriBros bakery Sedd 

00:32:51-

00:32:53 00:02 Hr 

19 Affisch-La Bohème Metropolitan Opera Sedd 

00:32:54-

00:33:21 00:27 Hr 

20 Bil Cadillac Använd 

00:34:43-

00:35:21 00:38 Br 

21 Flaska whiskey J&B Använd 

00:35:27-

00:37:14 00:47 Hr 

22 Affisch-La Bohème Metropolitan Opera Sedd 

00:38:28-

00:38:36 00:08  

23 Kartong  Valupak Sedd 

00:50:40-

00:50:51 00:11  

24 Byggnad Metropolitan Opera Sedd 55:27-56:20 00:53  

25 Butik skyltning Grand Ticino Sedd 

00:59:32-

00:59:38 00:06 Br 

26 Butik skyltning Grand Ticino Sedd 

01:05:24-

01:05:40 00:16 Br 

27 Byggnad Metropolitan Opera Sedd 

01:08:28-

01:08:32 00:04  

28 Etikett JFK-Flygplats Sedd 01:16:37 00:01 Br 

29 Butik skyltning CammareriBros bakery Sedd 01:22:05- 00:06 hr 
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01:22:11 

30 Havregryn/frukost Quakers Oats Sedd 

01:23:35-

01:24:22 00:47 Hr 

31 Hundmat Hill's/scienceplan Sedd 

01:24:23-

01:24:33 00:10 Hr 

32 Havregryn/frukost Quakers Oats Sedd 

01:25:40-

01:25:48 00:08 Hr 

33 Kylskåp Imperial Sedd 

01:26:43-

01:26:45 00:02 Hr 

34 Champagne Mumm's Använd 

01:33:17-

01:33:29 00:12 Hr 

35 Havregryn/frukost Quakers Oats Sedd 

01:34:10-

01:24:12 00:02 Hr 

36 Hundmat Hill's/scienceplan Sedd 

01:34:17-

01:24:19 00:02 Hr 

   TOTALTID       07:27   

 
 

Fatal Attraction  

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Bil Volvo Använd 00:02:33 00:01 Hr 

2 Bil Volvo Använd 

00:09:55-

00:10:28 00:33 Hr 

3 

Madame Butterfly 

(opera) Operan (The Met- NY) Nämnd 

00:28:38-

00:29:51 00:13 

Hr 

 

4 Bil Volvo Använd 00:42:57 00:01 Hr 

5 Bil Volvo Använd 

00:44:27-

00:44:32 00:05 Hr 

6 Uppslagsverk Britannica Sedd 00:45:09 00:01 Hr 

7 

Madame Butterfly 

(opera) Operan (The Met- NY) Nämnd 00:46:58 00:01 Hr 

8 Champagne Mumm Använd 

00:52:59-

00:53:17 00:18 Hr 

9 Champagne Mumm Använd 

00:54:03-

00:54:58 00:55 Hr 

10 Tidning The New York Times Använd 01:01:34 00:01 Hr 

11 Tidning Harald Tribune Använd 01:01:34 00:01 Hr 

12 Uppslagsverk Britannica Sedd 01:01:34 00:01  

13 Skylt AVIS Biluthyrning Sedd 

01:15:17-

01:15:30 00:13  

14 Skylt Budget Biluthyrning Sedd 

01:15:34-

01:15:38 00:04  

15 Bil Volkswagen Använd 

01:15:57-

01:16:03 00:06 Hr 

16 Skylt Toyota Sedd 01:16:05 00:01  

17 Kassettband Maxell Använd 01:20:42 00:01 Hr 

18 Bil Honda Använd 

01:23:33-

01:24:00 00:27 Hr 

19 Bil Honda Använd 

01:25:30-

01:25:33 00:03 Hr 

20 Bil Honda Använd 01:34:07 00:01 Hr 

21 Billboard Ford Escort Sedd 01:40:12 00:01  

   TOTALTID   

  

   03:08   

 



Marknadsföring 2.0 

Setenay Orman 

 

 65 

 

Trois Hommes et un Couffin 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Vinkylare Perrier Sedd 00:02:50 00:01  

2 Flygbuss 

ADP (Aéroport de 

Paris) Sedd 

00:05:28-

00:05:47 00:19  

3 Barnprodukter Johnson's Baby Sedd 

00:09:42-

00:11:05 01:23  

4 Barnprodukter Johnson's Baby Sedd 

00:13:48-

00:13:58 00:10  

5 Kex Petit Beurre Använd 

00:16:14-

00:16:20 00:06  

6 Påse Cartes ign Använd 

00:16:31-

00:16:35 00:04 Hr 

7 Vattenflaska Evian Använd 

00:17:12-

00:17:21 00:09 Hr 

8 Flingor Corn Flakes (Kellog's) Sedd 

00:17:15-

00:17:20 00:05  

9 Chocklad Nesquik (Nestlé) Sedd 00:17.36 00:01  

10 Kaffe Nescafé (Nestlé) Använd 

00:17:53-

00:18:01 00:08 Hr 

11 Blöjor Peaudouce Använd 

00:18:04-

00:18:19 00:15 Hr 

12 Servetter Kleenex Sedd 

00:21:32-

00:21:48 00:16 

13 Bok Dr. Spock Co. Sedd 

00:21:49-

00:22:01 00:12 

14 Tejp & Lim Scotch Använd  

00:30:36-

00:30:40 00:04 Hr 

15 Påse Prisunic (monoprix) Använd 

00:30:39-

00:30:41 00:02 Hr 

16 Blöjpaket Peaudouce använd  

00:30:45-

00:40:59 00:14 Hr 

17 Påse Prisunic (monoprix) Använd 

00:31:03-

00:31:10 00:07 Hr 

18 Tejp Scotch Använd 00:31:23 00:01 Hr 

19 Blöjpaket Peaudouce Använd 

00:31:42-

00:32:12 00:30 Hr 

20 Butik Prénatal Använd 

00:42:10-

00:42:16 00:04 

Hr 

 

21 Vattenflaska Evian Använd 

00:52:10-

00:52:34 00:24 Hr 

22 Trappa&Bil Air France Använd 

00:53:15-

00:53:18 00:03 Hr 

23 Mjölk Bridel Sedd 

00:55:28-

00:55:57 00:29  

24 Flingor Corn Flakes (Kellog's) Sedd 

00:55:28-

00:55:57 00:29  

25 Barnprodukter Johnson's Baby Sedd 01:11:57 00:01  

26 Påse Prénatal Använd 

01:19:57-

01:20:27 00:30 Hr 

27 Bil Austin Rover Metro Använd 

01:20:31-

01:20:33 00:02 Br 

28 Whiskeyflaska William Lawson's Använd 

01:28:36-

01:28:40 00:04 Hr 

29 Cigarettpaket Gauloises Sedd 

01:32:13-

01:32:22 00:09 Br 
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30 Jeans Levi's Använd 

01:34:41-

01:34:46 00:05 Hr 

31 Jeans Levi's Använd 

01:37:47-

01:37:51 00:04 Hr 

   TOTALTID       06:31   

 

 

37 Le Matin  

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd  

1 Affisch/Butik euromarché Sedd 

00:09:42-

00:09:44 00:02  

2 Choklad Nesquick Sedd 

00:12:49-

00:13:30 00:41 Hr 

3 Öl Heineken Använd 

00:20:42-

00:20:54 00:12 Hr 

4 Öl Heineken Använd 

00:21:58-

00:22:20 00:22 Hr 

5 Öl Heineken Använd 

00:23:12-

00:23:27 00:15 Hr 

6 Öl Heineken Använd 

00:23:52-

00:24:43 00:51 Hr 

7 Whiskey J&B Använd 

00:23:52-

00:24.02 00:10 Hr 

8 Öl Heineken Använd 

00:27:31-

00:27:41 00:10 Hr 

9 Öl Heineken Använd 

00:31:36-

00:31:43 00:07 Hr 

10 Linne Le Coq Sporttif Använd 

00:33:04-

00:33:12 00:08  

11 Back Coca-Cola Sedd 

00:39:00-

00:39:20 00:20  

12 Diskmedel AJAX Använd 

00:42:00-

00:42:06 00:06 Hr 

13 Bil Citroën Använd 

00:46:22-

00:46:45 00:23  

14 Diskmedel AJAX Använd 

00:48:27-

00:49:09 00:42 Hr 

15 Läsk Schweppes Använd 

01:03:42-

01:03:47 00:05 Hr 

16 Öl Tuborg Använd 01:06.34 00:01 Hr 

17 Sprit Vodka Wyborowa Använd 

01:09:17-

01:09:21 00:04 Hr 

18 Juice Samba Oranges Använd 

01:09:17-

01:09:21 00:04 Hr 

19 Sprit Martini Använd 

01:10:38-

01:10:49 00:11 Hr 

20 Diskmedel AJAX Använd 

01:23:13-

01:24:05 00:52 Hr 

21 Cigaretter Winston Använd 01:28:23 00:01 Hr 

22 Mjölk Candia Använd 

01:29:54-

01:30:15 00:21 Hr 

23 Diskmedel AJAX Använd 

01:30:16-

01:30:26 00:10 Hr 

24 Diskmedel Spic Använd 

01:30:16-

01:30:26 00:10 Hr 

25 Bil Mercedes Använd 

01:30:39-

01:32:28 01:49 Hr 
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26 Öl Leffe Använd 

01:32:44-

01:33:44 01:00 Hr 

27 Diskmedel AJAX Använd 

01:33.:45-

01:33:47 00:02 Hr 

28 Bil Mercedes Använd 

01:36:02-

01:36:09 00:07 Hr 

29 Öl Leffe Använd 

01:36:54-

1:37:28 00:34 Hr 

30 Affisch Néscafé Sedd 

01:42:10-

01:42:21 00:11   

31 Läsk Coca-Cola Sedd 

01:42:10-

01:42:16 00:06 Hr 

32 Bil Mercedes Använd 

01:42:42-

01:42:59 00:17 Hr 

33 Tvättmedel Ariel Använd 

01:47:12-

01:47:14 00:02  

34 Tvättmedel Ariel Använd 

01:47:26-

01:48:30 00:04  

35 Mjölkpulver Regitlait Sedd 

01:49:12-

01:49:35 00:13  

36 Läsk 7Up Sedd 

01:49:12-

01:49:35 00:13 Hr 

37 Choklad Nesquick Sedd 

01:49:12-

01:49:35 00:13  

38 Tvättmedel Ariel använd 

01:50:38-

01:50:45 00:07  

39 Tvättmedel OMO använd 

01:50:38-

01:50:45 00:07  

40 Bil Mercedes Använd 

01:52:54-

01:52:58 00:04 Hr 

41 Affisch Néscafé Sedd 

01:58:24-

01:58:28 00:04  

42 Våg Berkel Använd 

01:59:33-

01:59:53 00:20  

43 Lastbil IVECO Använd 

02:00:17-

02:01:26 01:09 Hr 

44 Lastbil IVECO Använd 

02:02:56-

02:03:12 00:16 Hr 

45 Butiksskylt Levi's Sedd 

02:14:10-

02:14:12 00:02  

46 Skor Nike Använd 

02:18:01-

02:18:39 00:38 Hr 

47 Lastbil Renault Använd 

02:20:28-

02:20:49 00:21 Hr 

48 Kamera Sony Sedd 02:20:42 00:01 Hr 

49 TV-Skärm Shibaden Använd 

02:22:26-

02:22:29 00:03 Hr 

50 Cigaretter Winston Använd 02:33:52 00:01 Hr 

51 Öl Kronenberg Använd 

02:42:18-

02:42:43 00:25 Hr 

52 Crème Fracihe Délisse Använd 

02:42:18-

02:42:43 00:25 Hr 

53 Bil Mercedes Använd 

02:45:52-

02:46:04 00:12 Hr 

54 Spis Chappée Använd 

02:52:30- 

02:52:42 00:12 Hr 

   TOTALTID       15.46  
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La 7ème Cible  

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd  

1 Bil Alfa Romeo Använd 

00:01:20-

00:01:23 00:02 Hr 

2 Bil Volkswagen Sedd 00:01:45 00:01  

3 Bil Alfa Romeo Använd 

00:02:30-

00:02:36 00:06 Hr 

4 Bok Le Président Noir Använd 

00:07:38-

00:07:41 00:03 Hr 

5 Skor Adidas Använd 

00:08:39-

00:08:48 00:08  

6 Skor Adidas Använd 00:08:57 00:01  

7 Butik Burac Sedd 

00:14:04-

00:14:14 00:10  

8 Bil Dodge Använd 

00:15:16-

00:15:45 00:29  

9 Flygplan Air France Använd 

00:16:19-

00:16:28 00:08  

10 Bil Alfa Romeo Använd 

00:17:07-

00:17:17 00:10 Hr 

11 Bil FIAT Använd 

00:17:49-

00:18:16 00:27  

12 Restaurang Le Chat Noir Sedd 

00:23:02-

00:23:04 00:02  

13 Bil BMW Sedd 

00:24:33-

00:24:35 00:02  

14 Bil Volkswagen Sedd 

00:34:23-

00:34:27 00:04  

15 Bil Volkswagen Sedd 

00:35:07-

00:35:12 00:05  

16 Bil BMW Använd 

00:35:50-

00:35:52 00:02  

17 Cigaretter Pall Mall Använd 

00:38:21-

00:38:23 00:02 Hr 

18 Medicin aspirin bebe Nämnd 00:48:00 00:01  

19 Bil Volvo Använd 

00:52:57-

00:53:0 00:43  

20 Bil Honda Sedd 01:04:17 00:01  

21 Kuvert 

Kempinski Bristol Hotel, 

Berlin Använd 

01:30:22-

01:30:23 00:01 Hr 

22 Byggnad 

Kempinski Bristol Hotel, 

Berlin Använd 

01:30:27-

01:30:40 00:03 Hr 

  TOTALTID   02:51  

 

 

Sällskapsresan 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd  

1 Knäckebrödpaket Wasa Sport Använd 00:05:11-00:05:35 00:24 Hr 

2 

leksaksmodell 

flygplan Air France Sedd 00:06:43-00:07:25 00:42  

3 Keps SunTrip Använd 00:10:00-00:10:45 00:45 Hr 

4 Radio AGA Använd 00:11:42-00:11:44 00:02 Hr 

5 Bil Volkswagen  Använd 00:12:42-00:12:45 00:03 Hr 

6 Bil Pontiac Trans AM Använd 00:12:46-00:12:58 00:12  

7 Knäckebrödpaket Wasa Sport Använd 00:16:16-00:16:27 00:11 Hr 
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8 Fisk Abbas sill Använd 00:16:16-00:16:27 00:11 Hr 

9 Badsalt La Mer Använd 00:16:47-00:16:50 00:03  

10 Fotoalbum Kodak Använd 00:16:47-00:16:50 00:03  

11 Filmrulle Kodak Använd 00:16:56-00:16:59 00:03  

12 Påse Marlboro Använd 00:17:45-00:17:52 00:07  

13 Väska Suntrip Använd 00:18:44 00:01  

14 Flygplan Concorde Nämnd 00:25:11 00:01  

15 t-shirt Suntrip Använd 00:25:39-00:26:57 01:18  

16 Cigaretter Marlboro Använd 00:26:14-00:26:26 00:12  

17 Flygplan SAS Använd 00:29:43-00:29:51 00:08 Hr 

18 Buss SCANIA Använd 00:36:19-00:36:24 00:05 Hr 

19 Buss SCANIA Använd 00:36:39-00:36:45 00:06 Hr 

20 Kostym SunTrip Använd 00:36:54-00:37:23 00:29  

21 Påse Marlboro Använd 00:39:16-00:39:18 00:02 Hr 

22 Påse Marlboro Använd 00:39:27-00:39:31 00:04 Hr 

23 Påse Marlboro Använd 00:39:46-00:39:52 00:06 Hr 

24 Påse Marlboro Använd 00:40:08-00:40:30 00:22 Hr 

25 Kostym SunTrip Använd 00:42:00-00:43:25 01:25  

26 Kostym SunTrip Använd 00:43:59-00:44:02 00:03  

27 Kostym SunTrip Använd 00:44:30-00:44:37 00:07  

28 Flygplan Flugleidir Sedd 00:44:58-00:45:00 00:02  

29 t-shirt SunTrip Använd 00:50:00-00:50:06 00:06  

30 Keps SunTrip Använd 00:50:14-00:50:16 00:02  

31 Keps SunTrip Använd 00:50:25-00:50:40 00:15  

32 t-shirt SunTrip Använd 00:50:49-00:50:55 00:06  

33 Kontor SunTrip Använd 00:57:14-00:57:58 00:44  

34 Kontor SunTrip Använd 00:58:14-00:58:36 00:22  

35 Bar Viking Bar Använd 00:59:22-00:59:34 00:12 Hr 

36 Back Schweppes Sedd 00:59:22-00:59:34 00:12  

37 t-shirt SunTrip Använd 01:01:03-01:01:08 00:05  

38 t-shirt Lacoste Använd 01:03:33 00:01  

39 t-shirt SunTrip Använd 01:04:05-01:04:19 00:14  

40 Skidglasögon Carrera Använd 01:11:03-01:11:15 00:12  

41 Skor Adidas Använd 01:12:11-01:12:16 00:05  

42 Keps SunTrip Använd 01:13:15-01:13:24 00:09  

43 t-shirt SunTrip Använd 01:13:25-01:13:30 00:05  

44 t-shirt SunTrip Använd 01:13:50-01:14:17 00:27  

45 Tåg Mini Tren Gran Canaria Använd 01.15:25-01:15:31 00:06  

46 Biluthyrning/skylt AVIS Sedd 01:15:27-01:15:29 00:02  

47 Bar Viking Bar Använd 01:26:17-01:26:38 00:11 Hr 

48 Cigaretter Marlboro Använd 01:37:12-01:37:14 00:02 Hr 

49 Kostym SunTrip Använd 01:39:04-01:39:22 00:18  

 TOTALTID    11:13  

 

 

Täcknamn Coq Rouge 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd  

1 Bilradio volvo Använd 

00:05:23-

00:05:24 00:01  

2 bil volvo Använd 00:12:35- 00:02  
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00:12:37 

3 flygplats Arlanda Nämnd 00:20:32 00:01  

4 Flygbolag Air France Nämnd 00:20:35 00:01  

5 Hotell Grand Hotell, Oslo Nämnd 00:20:57 00:01  

6 Tidning Röster i Radio &TV Använd 

00:25:24-

00:25:28 00:04 Hr 

7 Bandspelare Tandberg Använd 

00:25:37-

00:25:39 00:02  

8 bok Det nya riket-Strinberg Nämnd 00:31:55 00:01 Hr 

9 Tidning Expressen Använd 

00:36:07-

00:36:26 00:19  

10 Bil/Taxi Mercedes Använd 

00:48:34-

00:48:40 00:06 Hr 

11 Bil/Taxi Mercedes Använd 

00:48:46-

00:48:49 00:03 Hr 

 TOTALTID    00:41  

 

 

Igen kan älska som vi 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd  

1 Varuhus/Skylt NK Sedd 00:02:01-00:02:03 00:02  

2 Affisch Coca-Cola Använd 00:05:33-00:05:40 00:07 Hr 

3 Affisch Coca-Cola Använd 00:05:48-00:05:51 00:03 Hr 

4 T-shirt Levi's Använd 00:08:41-00:08:44 00:07 

5 T-shirt Levi's Använd 00:09:04-00:09:10 00:06 

6 Flaska/Läsk Coca-Cola Använd 00:09:54-00:09:57 00:03  

7 Bar  Dailey's Nämnd 00:10:07 00:01  

8 Bil Mazda Sedd 00:25:32-00:25:33 00:02  

9 Företagsskylt/Flygtransport Jämtland Aero Sedd 00:27:07-00:27:12 00:05  

10 Bil Chevrolet Nämnd 00:32:13 00:01  

11 Bil/Barometer Biltema Använd 00:41:20 00:01 Hr 

12 Bil Volvo (Duett) Använd 00:40:07-00:41:57 01:50 Hr 

13 Butik Konsum Sedd 00:42:15-00:42:57 00:42  

14 Skylt GB Sedd 00:42:47-00:42:56 00:09  

15 Bil Volvo (Duett) Använd 00:44:30-00:44:50 00:20 Hr 

16 Bil Volvo (Duett) Använd 00:46:20-00:46:37 00:17 Hr 

17 Företagsskylt/Flygtransport Jämtland Aero Använd 00:53:24-00:53:56 00:32  

18 Bil Volvo (Duett) Använd 00:55:25-00:55:35 00:10 Hr 

19 Bil Volvo (Duett) Använd 00:56:01-00:56:08 00:07  

20 Bil Volvo (Duett) Använd 00:59:45-00:59:55 00:10 Hr 

21 Bil Volvo (Duett) Använd 01:01:00-01:01:15 00:15 Hr 

22 Bil Volvo (Duett) Använd 01:03:08-01:03:35 00:27 Hr 

23 Bil Volvo (Duett) Använd 01:03:41-01:03:50 00:09 Hr 

24 Bil Volvo (Duett) Använd 01:06:11-01:06:15 00:04 Hr 

25 Butik Konsum Sedd 01:07:38-01:08:23 00:45  

26 Bil Volvo (Duett) Använd 01:08:52-01:09:05 00:13 Hr 

27 Skylt GB Sedd 01:08:52-01:09:08 00:16  

28 Sprit Ballentines Använd 01:24:05-01:24:09 00:04  

29 Sprit Ballentines Använd 01:24:20-01:24:23 00:03  

30 Bil Volvo (Duett) Använd 01:25:20-01:25:25 00:05 Hr 

31 Bil Volvo (Duett) Använd 01:26:27-01:27:30 00:03 Hr 
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32 Bil Volvo (Duett) Använd 01:29:55-01:30:25 00:30 Hr 

33 Buss (bolag) Jämtlands Buss Använd 01:32:22-01:32:50 00:28 Hr 

34 Buss Scania Använd 01:32:22-01:32:50 00:28 Hr 

 TOTALTID    08:07  

 

 

PRODUKTPLACERING UNDER 1990-TALET 
 

As Good As it Gets 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Skylt Baldwin's Hotell Sedd 00:10.38 00:01 

2 

Ketchup 

flaska Heinz Sedd 00:12.10 00:01  

3 Bil BMW Använd 00:18.05 00:01 hr 

4 Läsk Pepsi Använd 

00:23:37-

00:23:55 00:18 Br 

5 Mobiltelefon Motorola Använd 

00:30:17-

00:30:28 00:11 Br 

6 Hundmat 

Iams Original Formula 

(PETVO) Använd 

00:39:47-

00:39:58 00:11 Hr 

7 Lastbil NY Motor Coach Company Sedd 

00:44:06-

00:44:12 00:06  

8 Sjukhus 

Brooklyn Prespitarian 

Hospital Nämnd 00:48.17 00:01 Hr 

9 Bok Renoir Sedd 01:00:39 00:01 Hr 

10 Buss 

New York City Transit 

Authority Bus Sedd 

01:22:33-

01:22:35 00:02  

11 Bil SAAB Använd 

01:23:20-

01:23:23 00:03 Hr 

12 Bil  Nissan Använd 01:26:48 00:01  

13 Vattenflaska Evian Använd 

01:48:37-

01:49:04 00:27 Hr 

14 Skylt Gulf bensin Använd 01:52:43 00:01 Hr 

15 Bil SAAB Använd 

01:53:57-

01:54:34 00:37 Hr 

 TOTALTID    02:02  

 

 

Jerry Maguire 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Förening NFL Nämnd 00:01:32 00:01 Hr 

2 TV Sony Sedd 00:01:47 00:01  

3 TV-spel Sega Nämnd 00:02:59 00:01 Hr 

4 Spel/Liga Superbowl Nämnd 00:03:03 00:01 Hr 

5 Spelkort Pro-Jam Blue Dot Cards Nämnd 00:03:34 00:01  

6 TV-nätverk ESPN Nämnd 00:11:41 00:01 Hr 

7 Byxor/Märke Levi's Nämnd 00:16:43 00:01 Br 

8 Sprit/Whiskey Jack Daniels Sedd 00:19:08 00:01  

9 Sängar/Företag Waterbed Warehouse Nämnd 00:20:15 00:01 Br 

10 Spel GameBoy Använd 00:22:36 00:01 

11 Chips Doritos Nämnd 00:22:58 00:01 Br 

12 Bil Acura Nämnd 00:24:49 00:01  
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13 Skola Arizona State Nämnd 

00:26:20-

00:26:28 00:08  

14 Förening NFL Nämnd 00:38:55 00:01 Hr 

15 Barnteater The Playhouse Nämnd 00:38:55 00:01  

16 Hotell The Marriott Marquis Nämnd 00:40:01 00:01 Hr 

17 Telefon Motorola Använd 00:40:22 00:01 Hr 

18 Rent-a-Car/skylt Hertz Sedd 

00:40:37-

00:40:47 00:10  

19 Förening/org NFL Nämnd 00:42:04 00:01 Br 

20 Kläder/märke Reebok Nämnd 00:43:25 00:01 Br 

21 BilarMärke Chevrolet Nämnd 00:43:30 00:01 Br 

22 Läsk/märke Pepsi Nämnd 00:43:32 00:01 Br 

23 Batteri/märke Energizer Battery Nämnd 00:43:35 00:01 Br 

24 Kläder/märke Nike Nämnd 00:43:36 00:01 Br 

25 Kläder/märke Reebok Nämnd 00:43:39 00:01 Br 

26 Kläder/märke Reebok Nämnd 00:43:42 00:01 Br 

27 Organisation United Way Nämnd 00:59:07 00:01  

28 Flingor Apple Jacks/Kellogg's Använd 

01:27:09-

01:27:22 00:13 Hr 

29 Bil/Märke  Chevrolet Nämnd 01:31:49 00:01 Br 

30 Skor/märke Reebok Nämnd 01:32:16 00:01 Br 

31 TV-nätverk ESPN Nämnd 01:40:07 00:01 Hr 

32 TV-Kanal FOX Sedd 01:41:12 00:01  

33 Kanal ABC Sedd 

01:55:52-

01:55:59 00:07  

34 Kamera Minolta Sedd 02:00:58 00:01  

35 Kreditbolag/skylt VISA Sedd 02:02:38 00:01  

36 Läsk Coke Använd 02:05:44 00:01  

 TOTALTID    01:10  

 

 

The Usual Suspects 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Tid Person 

1 Burk 

Belstar 

Construction Sedd 

00:05:21-

00:05:24 00:03 Hr 

2 

Inspelningsband 

(polisen) TASCAM Använd 

00:22:29-

00:22:32 00:03  

3 Tidning/Magasin Advocate Sedd 

00:27:02-

00:27:13 00:11  

4 Ölburk Budweiser Använd 

00:34:35-

00:34:46 00:11 Hr 

5 

Inspelningsband 

(polisen) TASCAM Använd 00:36:30 00:01  

6 Bil Cadillac Använd 

00:41:32-

00:41:43 00:11  

7 Bil Cadillac Använd 

00:47:08-

00:47:17 00:09  

8 Bil Cadillac Använd 

00:48:11-

00:48:18 00:07  

9 

Inspelningsband 

(polisen) TASCAM Använd 01:19:24 00:01  

10 Cigaretter 

Marlboro 

(lights) Använd 

01:37:36-

01:37:47 00:11 Hr 

 TOTAL TID    01:08  
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Le Dîner de Cons 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Spel Midway Sedd 00:01:30 00:01  

2 Mobiltelefon Sagem Använd 00:01:49 00:01  

3 Tåg/stol TGV Använd 

00:03:12-

00:03:28 00:16 Hr 

4 Mobiltelefon Motorola Använd 

00:04:59-

00:05:12 00:13  

5 Tröja Ralph Lauren Använd 00:08:12 00:01  

6 Vattenflaska Vitel Använd 

00:26:41-

00:27:40 00:59 Hr 

7 Parfym Pure Poison/Dior Sedd 

00:36:32-

00:36:38 00:06 Hr 

8 Kläder Adidas Använd 

00:46:12-

00:49:49 03:37  

9 Vattenflaska Vitel Använd 

00:46:28-

00:50:00 03:32 Hr 

10 Kaffe Néscafé Sedd 00:52:12 00:01 Hr 

11 Choklad Nésquick Sedd 00:52:12 00:01 Hr 

12 Bil BMW Använd 01:04:25 00:01  

 TOTAL TID    08:49  

 

 

Chacun Cherche Son Chat 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Bagare/Butik Boulangerie Les olaneuses Sedd 

00:07:09-

00:07:12 00:03  

2 Café Café Pause Använd 

00:10:32-

00:11:25 00:53 Hr 

3 Butik Franprix Sedd 

00:38:05-

0038:43 00:38  

 TOTAL TID    01:34  

 

 
Léon 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Sticker Heineken Sedd 00:10:06-00:10:14 00:08  

2 Diskmedel Brillo Sedd 00:10:21-00:10:27 00:06  

3 Mjölk Farmland Använd 00:16:08-00:16:15 00:07 Hr 

4 Mjölk Farmland Använd 00:26:09-00:26:10 00:01 Hr 

5 Mjölk Farmland Använd 00:35:04-00:35:14 00:10 Hr 

6 Mjölk Farmland Använd 00:37:15-00:37:23 00:08 Hr 

7 Mjölk Farmland Använd 00:37:45-00:38:01 00:16 Hr 

8 Mjölk Farmland Använd 00:40:25-00:40:37 00:12 Hr 

9 Mjölk Farmland Använd 00:52:08-00:52:16 00:08 Hr 

10 Mjölk Farmland Använd 00:53:19-00:53:39 00:20 Hr 

11 Skylt McDonalds Sedd 01:02:52-01:02:56 00:04  

12 Läsk Cherry Coke Använd 01:08:00-01:08:15 00:15 Hr 

13 Godis Charms Använd 01:08:00-01:08:15 00:15 Hr 

14 Mjölk Farmland Använd 01.:9:31-01:10:10 00:39 Hr 
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15 Läsk Cherry Coke Använd 01:27:10-01:27:12 00:02 Hr 

16 Godis Charms Använd 01:27:10-01:27:12 00:02 Hr 

17 Bil Ford Använd 01:28:45-01:28:50 00:05  

18 Mjölk Farmland Använd 01:38:21-01:38:38 00:17 Hr 

 TOTAL TID    03:15  

 

 

Adam & Eva 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Brandbil volvo Använd 00:00:15-00:00:17 00:02  

2 Mjölk Arla Använd 00:04:51-00:06:30 01:39 Hr 

3 Filmjölk Arla Använd 00:04:51-00:06:30 01:39 Hr 

4 Smör bregott/Arla Använd 00:04:51-00:06:30 01:39 Hr 

5 Butik IKEA Använd 00:07:16-00:07:34 00:18 Hr 

6 Bil volvo Använd 00:07:25-00:07:34 00:09 Hr 

7 Påse IKEA Använd 00:07:38-00:07:45 00:07 Hr 

8 Påse Galne Gunnar Använd 00:07:38-00:07:45 00:07 Hr 

9 Butik/Företag Byggvaruhuset Nämnd 00:07:57 00:01  

10 Påse IKEA Använd 00:08:07-00:08:20 00:17 Hr 

11 Byxor Adidas Använd 00:11:40-00:11:56 00:16  

12 Skor Adidas Använd 00:11:49-00:11:56 00:07  

13 Tröja Adidas Använd 00:12:11-00:12:59 00:48  

14 Fotoaffär FotoQuick Nämnd 00:14:37 00:01 Hr 

15 Tvättmedel Ariel Nämnd 00:19:51-00:19:55 00:04 Hr 

16 Godis Kinder Ägg Nämnd 00:20:02-00:20:14 00:12  

17 fÖRETAG McDonalds Nämnd 00:20:20 00:01  

18 Mensskydd Libresse Nämnd 00:20:27-00:20:37 00:10 Hr 

19 Film/skylt Kodak Sedd 00:21:24-00:21:28 00:04  

20 Nöjespark Gröna Lund Nämnd 00:22:47 00:01  

21 Butik 7Eleven Använd 00:25:07-00:25:15 00:08 Hr 

22 Bil volvo Använd 00:27:10-00:27:14 00:04 Hr 

23 Filmjölk Arla Använd 00:28:20 00:01 Hr 

24 Kondom NamNam Använd 00:28:58-00:29:00 00:02 Hr 

25 Läsk SolJuice Använd 00:30:47-00:30:53 00:06 Hr 

26 Läsk Ramlösa Använd 00:30:47-00:30:53 00:06 Hr 

27 Påse NK Sedd 00:35:02-00:35:14 00:12  

28 Restaurang Victoria Sedd 00:35:32 00:01  

29 Tidning Aftonbladet Använd 00:43:54-00:44:14 00:20 Hr 

30 Byxor Adidas Använd 00:44:26-00:44:44 00:18  

31 Alkohol Famous Grouse Använd 00:54:52-00:54:55 00:02 Hr 

32 Jacka Canada Goose Använd 00:56:23-00:57:12 00:49 Hr 

33 Bil Ford Använd 00:59:26-00:59:28 00:02  

34 Tåg SJ Använd 01:00:11-01:00:17 00:06 Hr 

35 Läsk/maskin Coca-cola Sedd 01:01:19-01:01:22 00:03  

36 Tidning Hänt Extra Nämnd 01:02:18 00:01 Hr 

37 Tidning Svensk Damtidning Nämnd 01:02:19 00:01 Hr 

38 T-shirt Lotto/svenska spel Använd 01:02:19-01:02:28 00:08  

39 Restaurang Berns Sedd 01:03:34 00:01  

40 Tidning Femina Använd 01:04:12-01:04:48 00:36 Hr 

41 Hotell Diplomat Använd 01:16:03 00:01 Hr 
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42 Mjölk Arla Använd 01:17:55-01:18:05 00:10 Hr 

43 Bil BMW Använd 01:19:37-01:19:44 00:07  

44 Bil Ford Sedd 01:21:38-01:21:41 00:03  

45 Taxi TopCab Använd 01:21:41-01:21:54 00:13 Hr 

46 Butik BabyLand Använd 01:25:27-01:26:05 00:38 Hr 

47 Hotell Hotel du Louvre Sedd 01:26:32-01:26:34 00:02  

48 Butik BabyLand Använd 01:29:04-01:30:59 01:55 Hr 

   TOTAL TID       13:58  

 

 

Fucking Åmål 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person  

1 Choklad O'Boy Använd 00:00:56 00:01 Hr 

2 Keps Nike Använd 00:02:39-00:02:54 00:15  

3 Keps Nike Använd 00:07:40-00:07:50 00:10  

4 Läsk Coca-Cola Använd 00:11:50 00:01 Hr 

5 Läsk Coca-Cola Använd 00:12:07 00:01 Hr 

6 Läsk Coca-Cola Använd 00:12:58 00:01 Hr 

7 Läsk Coca-Cola Använd 00:13:33 00:01 Hr 

8 Läkemedel Novalukol Nämnd 00:14:42 00:01  

9 Läkemedel Novalukol Nämnd 00:11:49-00:11:57 00:08  

10 Läkemedel Longovital Nämnd 00:12:06 00:01  

11 Läkemedel Alvedon Nämnd 00:12:12 00:01  

12 Tidning VeckoRevyn Använd 00:15:08 00:01 Hr 

13 Tidning VeckoRevyn Använd 00:15:28 00:01 Hr 

14 Keps Nike Använd 00:16:10-00:16:19 00:09  

15 Parfym Date Använd 00:17:45-00:17:54 00:09 Hr 

16 Keps Nike Använd 00:28:26-00:28:38 00:12  

17 Parfym Date Använd 00:34:53-00:34:55 00:12 Hr 

18 Tröja Adidas Använd 00:42:30-00:42:50 00:20  

19 Läsk Coca-Cola Använd 00:46:19-00:46:22 00:03 Hr 

20 Program Bingolotto Använd 00:48:21-00:48:59 00:38 Hr 

21 Jack FILA Använd 00:51:14-00:51:17 00:03  

22 Tröja FILA Använd 00:51:29-00:51:31 00:02 Hr 

23 Keps Nike Använd 00:51:50-00:51:59 00:09  

24 Flaska Coca-Cola Använd 00:52:42-00:52:50 00:08 Hr 

25 Tröja FILA Använd 00:54:34 00:01 Hr 

26 Keps Nike Använd 00:54:42 00:01  

27 Keps Nike Använd 00:56:54-00:57:01 00:07  

28 Tröja FILA Använd 00:56:54-00:57:01 00:07 Hr 

29 Tröja FILA Använd 00:58:36-00:58:43 00:07 Hr 

30 Försäkringsbolag/skylt Länsförsäkringar Sedd 01:02:11-01:02:13 00:02  

31 Program Bingolotto Använd 01:07:36-01:08:24 00:48 Hr 

32 Tröja Adidas Använd 01:19:13-01:19:41 00:28  

33 T-shirt Reebok Använd 01:21:17 00:01  

   TOTAL TID       04:30   
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Jägarna 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Bil Volvo Använd 

00:01:55-

00:02:19 00:24 Hr 

2 Bil Ford Använd 

00:03:25-

00:03:29 00:04  

3 Bil Toyota Använd 

00:10:39-

00:10:41 00:02 Hr 

4 Butik ICA Sedd 

00:15:16-

00:15:57 00:41  

5 Tidning Kuriren Använd 00:15:44 00:01  

6 Bil Ford Använd 

00:17:55-

00:19:59 00:04  

7 Bil Mitsubishi Använd 

00:21:42-

00:22:08 00:26 Hr 

8 Öl/skylt Guiness Sedd 00:22:36 00:01  

9 Öl/skylt Carlsberg Sedd 

00:23:09-

00:23:11 00:02  

10 Öl/skylt Carlsberg Sedd 

00:23:13-

00:23:24 00:11  

11 Öl/skylt Falcon Sedd 

00:24:13-

00:25:10 00:57  

12 Öl/skylt Carlsberg Sedd 

00:26:03-

00:26:10 00:07  

13 Bil Mitsubishi Använd 

00:29:30-

00:29:42 00:12 Hr 

14 Lastbil Volvo Använd 

00:30:49-

00:31:01 00:12  

15 Bil Mercedes Använd 

00:34:12-

00:34:19 00:07  

16 Mack Statoil Använd 

00:35:03-

00:35:50 00:47 Hr 

17 Bil Toyota Använd 

00:35:08-

00:35:28 00:20 Hr 

18 Skylt GB Sedd 

00:35:26-

00:35:28 00:02  

19 Klistermärke/vapentillverkare Aimpoint Använd 

00:36:31-

00:38:26 01:55 Hr 

20 Tidning Aftonbladet Använd 00:52:15 00:01 Hr 

21 Skylt Falcon Sedd 

00:53:15-

00:53:21 00:04  

22 Skylt Zoega's Sedd 

00:53:15-

00:53:21 00:04  

23 Bil Volkswagen Använd 

00:55:01-

00:55:12 00:11  

24 Bil Ford Använd 

00:56:20-

00:57:25 01:05  

25 Bil Toyota Använd 

00:56:20-

00:57:25 01:05 Hr 

26 Alkohol Lord Calvert Använd 

00:56:31-

00:56:39 00:08 Hr 

27 Läsk XL Cola Använd 

00:56:33-

00:56:38 00:05  

28 Ketchup Felix Använd 

01:06:05-

01:06:09 00:04  

29 Butik Interflora Sedd 

01:10:08-

01:10:10 00:02  

30 Sticker/vapentillverkare Aimpoint Använd 01:14:28- 00:08 Hr 
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01:14:36 

31 Servetthållare Ballentines Använd 

01:14:46-

01:15:05 00:19  

32 Sticker/vapentillverkare Aimpoint Använd 

01:21:04-

01:21:08 00:04 Hr 

33 Sticker/vapentillverkare Aimpoint Använd 

01:21:14-

01.21:20 00:06 Hr 

34 Sticker/vapentillverkare Aimpoint Använd 

01:21:25-

01:22:15 00:50 Hr 

35 Bil Mitsubishi Använd 

01:28:22-

01:28:46 00:24 Hr 

36 Bil Ford Använd 

01:28:22-

01:28:46 00:24  

37 Sticker/vapentillverkare Aimpoint Använd 

01:45:14-

01:46:31 01:17 Hr 

 TOTAL TID     12:56  

 

 

 

PRODUKTPLACERING I FILMER 2000-TALET 
 

Little Miss Sunshine  

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 

Mat-

Kyckling Dinah's Family Restaurant Använd 

00:09:31-

00:17:12 07:41 Hr 

2 Läsk Sprite Använd 00:13:11 00:01 Hr 

3 Organisation McArthur Foundation Nämnd 00:14:56 00:01  

4 Bil/Märke BMW Nämnd 00:18:30 00:01 Hr 

5 Meny Pann's Restaurant Använd 

00:25:57-

00:26:00 00:03 Hr 

6 Bil Volkswagen Använd 

00:29:36-

00:29:42 00:06 Hr 

7 Skylt Coca-Cola Sedd 

00:38:45-

00:39:10 00:25  

8 Mack 76, Ernie's Fuel Stop Använd 

00:40:23-

00:40:35 00:12 Hr 

9 TV Sony Använd 

00:43:45-

00:43:50 00:05  

10 Affisch 

Röda Korset "Donera 

Blod" Sedd 

00:53:08-

00:53:17 00:09 Alla 

11 Bil Volkswagen Använd 

01:01:05-

01:01:40 00:35 Hr 

12 Hotell Redondo Inn& Suites Nämnd 01:12:04 00:01 Hr 

13 Bil Volkswagen Använd 

01:12:29-

01:13:40 01:11 Hr 

14 Skola AirForce Academy Nämnd 01:24:33 00:01 Hr 

15 Bil Volkswagen Använd 

01:35:34-

01:35:38 00:04 Hr 

 TOTAL TID    10:36  
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Closer  

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Objektiv/Kamera Carl Zeiss Använd 00:12:00-00:14:45 04:45 Hr 

2 Objektiv/Kamera Carl Zeiss Använd 00:21:54-00:22:00 00:05 Hr 

3 Laptop Sony Vaio Använd 00:22:03-00:22:06 00:03 Hr 

4 Plats London akvarium Nämnd 00:28:00 00:01 Hr 

5 Cigaretter/paket Marlboro (lights) Använd 00:37:45-00:37:53 00:08  

6 Hotell Renaissance Hotel Nämnd 01:26:20-01:26:24 00:04  

 TOTAL TID    05:06  

 

 

Colleteral 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 reklamskylt Bacardi Sedd 00:00:41 00:01  

2 Bil (taxi) Ford Använd 00:01:34 00:01 Hr 

3 Väska Veneta Bottega Nämnd 00:07:37 00:01 Hr 

4 reklamskylt Bacardi Sedd 00:08:05-00:08:07 00:02  

5 Kollektivtrafik MTA Nämnd 00:14:19 00:01 Hr 

6 Broschyr Mercedes Använd 00:17:05-00:17:10 00:05 Hr 

7 Broschyr Mercedes Använd 00:17:38-00:17:41 00:03 Hr 

8 Skola Juliard Nämnd 00:42:53 00:01  

9 Skola Juliard Nämnd 00:43:14 00:01 Hr 

10 reklamskylt Bacardi Sedd 00:44:21-00:44:23 00:02  

11 Bil (taxi) Ford Använd 01:08:39-01:08:41 00:02 Hr 

12 Mobiltelefon Motorola Använd 01:08:50-01:08:52 00:02  

13 reklamskylt Bacardi Sedd 01:12:08-01:12:10 00:02  

14 reklamskylt Bacardi Sedd 01:13:33-01:13:35 00:02  

15 Bil (taxi) Ford Använd 01:13:55-01:13:57 00:02 Hr 

16 reklamskylt Bacardi Sedd 01:21:00-01:21:07 00:07  

17 Mobiltelefon Motorola Använd 01:33:45-01:33:48 00.03  

18 Mobiltelefon Motorola Använd 01:34:30-01:34:32 00:02 Hr 

19 Mobiltelefon Motorola Använd 01:34:50-01:35:15 00:24 Hr 

20 Kollektivtrafik MTA Nämnd 01:45:30 00:01 Hr 

 TOTAL TID    01:05  

 

 

Les Poupées Russes  

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

00:00:36-

00:01:12 00:36 Hr 

2 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

00:02:43-

00:02:46 00:03 Hr 

3 Post/skkylt UPS Sedd 

00:07:24-

00:07:27 00:03  

4 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

00:07:36-

00:07:39 00:03 Hr 

5 Film L'auberge Espagnole Nämnd 00:10:32 00:01 Hr 

6 Marke/Butik Kookaï Använd 

00:13:35-

00:14:37 00:02 Hr 
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7 Bil Smart Sedd 00:21:32 00:01  

8 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

00:25:19-

00:25:32 00:03 Hr 

9 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

00:27:51-

00:27:58 00:07 Hr 

10 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 00:30:54 00:01 Hr 

11 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 00:32:03-00:3:07 00:04 Hr 

12 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

00:32:28-

00:32:32 00:04 Hr 

13 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

00:32:52-

00:32:54 00:02 Hr 

14 Mobiltelefon Alcatel Använd 00:34:36 00:01 Hr 

15 Skylt/Telenätverk France Telecom Sedd 

00:40:36-

00:40:50 00:14 Hr 

16 Skylt/Restaurang McDonalds Sedd 00:40:51 00:01  

17 TV-nätverk Fance Television Nämnd 00:51:20 00:01 Hr 

18 TV-kanal BBC Nämnd 00:51:43 00:01 Hr 

19 TV-kanal BBC Nämnd 00:51:49 00:01 Hr 

20 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

01:00:33-

01:00.:52 00:19 Hr 

21 Konst/plansch London Musical Sedd 01:01:28 00:01 Hr 

22 Skylt John Bull (tobak) Sedd 

01:05:29-

01.05:38 00:08 Hr 

23 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

01:05:39-

01:06:16 00:37 Hr 

24 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

01:07:08-

01:08:11 01:03 Hr 

25 Mobiltelefon Alcatel Använd 

01:07:10-

01:08:11 01:01 Hr 

26 Magasin ELLE Sedd 

01:08:52-

01:08:56 00:04 Hr 

27 Läsk Diet-Coke Nämnd 01:10:23 00:01 Hr 

28 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 01:16:11 00:01 Hr 

29 Mobiltelefon Alcatel Använd 

01:32:12-

01:32:14 00:02 Hr 

30 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

01:33:10-

01:33:54 00:44 Hr 

31 Mobiltelefon Alcatel Använd 

01:33:44-

01:33:52 00:08 Hr 

32 Skylt/Reklam/Märke Néscafé Sedd 

01:36:57-

01:37:03 00:06  

33 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 01:45:41-1.46.05 00:24 Hr 

34 Dator/Laptop Mac/Apple Använd 

01:57:51-

01:58:16 00:25 Hr 

 TOTAL TID    06:33  

 

 

Ensemble, C’est Tout 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Städbolag ToutClean Nämnd 

00:00:30-

00:00:54 00:24 Hr 

2 Lastbil/Klinik Smirop (medicinskt) Använd 

00:01:17-

00:01:35 00:18 Hr 

3 Sjukhus 

Centre Hospitalier de 

Rembouillet Använd 

00:04:28-

00:04:30 00:02 Hr 

4 Ost La Vache qui rit Använd  00:09:44- 00:20  
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00:10:04 

5 Smör vegetalina Sedd 

00:09:44-

00:09:51 00:07  

6 Ost Kiri Sedd 

00:09:44-

00:09:51 00:07  

7 Yoghurt Perle du lait Sedd 00:09:52 00:01  

8 Läsk Sprite Sedd 

00:10:33-

00:10:41 00:08  

9 Handtork Atlantic Sedd 

00:17:13-

00:17:18 00:05  

10 Öl Heineken Använd 

00:22:45-

00:22:53 00:08 Hr 

11 Läsk Pepsi Använd 

00:26:24-

00:26:48 00:24 Hr 

12 Öl Heineken Använd 00:28:15 00:01 Hr 

13 Ost La Vache qui rit Använd 00:28:22 00:01  

14 

Paket 

/Stereo/Märke JVC Använd (köpt) 00:40:41 00:01 Hr 

15 Öl Heineken Använd 

00:40:45-

00:42:12 02:27 Hr 

16 Cigaretter Marlboro Light Använd 

00:40:45-

00:42:12 02:27 Hr 

17 Mobiltelefon Nokia Använd 00:49:56 00:01 Hr 

18 Restaurant La Coupole Använd 

00:50:27-

00:51:30 01:03 Hr 

19 Ciggpapper OCB Använd 00:57:32 00:01 Hr 

20 Cigaretter Marlboro Light Använd 01:01:36 00:01 Hr 

21 Bil Renault Använd 

01:02:15-

01:02:18 00:03  

22 Bil Peugeot Använd 

01:03:01-

01:03:43 00:04 Hr 

23 Kafé Paul Nämnd 01:08:26 00:01 Hr 

24 Motorcykel Yamaha Använd 

01:13:18-

01:13:20 00:02 Hr 

25 Cigaretter Marlboro Light Använd 

01:14:11-

01:14:20 00:09 Hr 

26 Bil Peugeot Använd 

01:16:58-

01:17:10 00:12 Hr 

27 Cigaretter Marlboro Light Använd 

01:24:14-

01:24:27 00:13 Hr 

28 Mobiltelefon Nokia Använd 

01:27:55-

01:28:12 00:17 Hr 

29 Tidning Le Chef Använd 

01:28:29-

01:28:40 00:11 Hr 

 TOTAL TID    09:19  

 

 

 

Ne Le Dis à Personne 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Cigaretter Marlboro Använd 00:01:02 00:01 Hr 

2 Bil Volvo Använd 

00:02:15-

00:02:30 00:15 Hr 

3 Tröja Lacoste Använd 

00:04:26-

00:04:33 00:07 Hr 

4 Docka Barbie Nämnd 00:08:45 00:01 Hr 



Marknadsföring 2.0 

Setenay Orman 

 

 81 

5 Choklad Nutella/Néstlé Nämnd 00:08:46 00:01 Hr 

6 Nätverk Yahoo Använd 00:08:58 00:01 Hr 

7 Restaurant Kong Använd 

00:10.10-

00:11:54 01:44 Hr 

8 Tidning Libération Använd 

00:10:33-

00:10:43 00:10 Hr 

9 Nätverk Yahoo Använd 

00:12:53-

00:13:46 00:53 Hr 

10 Dator HP Använd 

00:13:05-

00:13:07 00:02 Hr 

11 Bil Volvo Använd 

00:14:24-

00:14:32 00:08 Hr 

12 Vodka Smirnoff Använd 

00:19:04-

00:19:16 00:12 Hr 

13 Nätverk Yahoo Använd 00:19:18 00:01 Hr 

14 Nätverk Yahoo Använd 

00:21:35-

00:23:22 01:47 Hr 

15 Tävling 

FFE (Fédération Francaise 

d'Equitation) Sedd 

00:28:52-

00:29:10 00:18  

16 Bilmärke/skylt Nissan Sedd 

00:29:20-

00:29:23 00:03  

17 Ljudsystem/skylt Dovidis Sedd 00:29:44 00:01  

18 Dator Apple/Mac Använd 

00:30:09-

00:30:33 00:33 Hr 

19 Cigaretter Marlboro Använd 00:30:29 00:01 Hr 

20 Nätverk Yahoo Använd 00:3:.20 00:01 Hr 

21 Dator Compaq Använd 00:33:33 00:01 Hr 

22 Väska Eastpak Sedd 

00:33:35-

00:34:45 00:10 Hr 

23 Bil Audi Använd 

00:36:11-

00:37:02 00:21  

24 Bil Mitsubishi Sedd 00:40:02 00:01  

25 Bil Volvo Använd 00:40:06 00:01 Hr 

26 Telefon Philips Använd 

00:41:09-

00:41:14 00:05  

27 Nätverk Yahoo Använd 

00:46:20-

00:47:17 00:57 Hr 

28 Dator Apple/Mac Använd 

00:46:47-

00:47:19 00:32 Hr 

29 Cigaretter Marlboro Använd 00:46:23 00:01 Hr 

30 Telenätverk/skylt SFR Sedd 

00:48:43-

00:48:58 00:15 Hr 

31 Nätverk Yahoo Använd 

00:49:40-

00:50:02 00:22 Hr 

32 Bil Volvo Använd 00:50:21 00:01 Hr 

33 Bil Renault Använd 01:01:38 00:01  

34 Bil Peugeot Sedd 01:02:16 00:01  

35 Bil Chevrolet Använd 

01:03:18-

01:04:12 00:54 

36 Bil Chevrolet Använd 

01:06:42-

01:06:48 00:06 

37 Bil Chevrolet Använd 

01:09:46-

01:10:15 00:29 

38 Mobiltelefon Nokia Använd 

01:12:25-

01:12:49 00:24 Hr 

39 Byxor Adidas Använd 

01:13:42-

01:14:16 00:34 Hr 
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40 Mobiltelefon Nokia Använd 01:14:30 00:01 Hr 

41 Bil Chevrolet Använd 

01:20:01-

01:20:27 00:26 

42 Bil Mercedes Använd 

01:20:29-

01:29:31 00:02  

43 Skärm JCDecaux Sedd 

01:23:48-

01:24:07 00:19  

44 Sprit Gordons Använd 01:44:20 00:01  

45 Sprit Gordons Använd 

01:48:57-

01:48:59 00:02  

46 Sprit Gordons Använd 01:52:10 00:01  

47 Skylt/plansch Nissan Sedd 01:54:21 00:01  

48 Bil Rover Sedd 

01:56:57-

01:57:05 00:08  

49 Bil Volvo Använd 

01:57:16-

01:58:14 00:58 Hr 

  TOTAL TID    13:35  

 

 

Ett Öga Rött 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person  

1 Påsar Willy's Använd 00:02:17-00:02:19 00:02 Hr 

2 Tidning Apoteket Sedd 00:05:09-00:05:11 00:02  

3 Kaviar Kalles/Abba Använd 00:10:26-00:10:28 00:02 Hr 

4 Radio Svenska Favoriter Nämnd 00:10:39 00:01 Hr 

5 Spis Huaqvarna Använd 00:10:46-00:10:49 00:03 Hr 

6 Kaviar Kalles/Abba Använd 00:11:02-00:11:17 00:15 Hr 

7 Öl Sofiero Använd 00:18:17-00:18:19 00:02 Hr 

8 Butik Systembolaget Sedd 00:18:20-00:18:23 00:03  

9 Tidning ICA Kuriren Använd 00:22:01-00:22:07 00:06 Hr 

10 Djurpark Skansen Nämnd 00:22:18 00:01 Hr 

11 Byxor Levi's Använd 00:27:33-00:27:35 00:02  

12 Djurpark Skansen (allsång) Nämnd 00:34:15 00:01 Hr 

13 Teater I väntan på Godot Nämnd 00:41:30-00:41:50 00:20 Hr 

14 Påse Stadium Sedd 00:41:53-00:41:55 00:02  

15 Teater Dramaten Använd 00:42:08-00:44:55 00:47 Hr 

16 Kanal TV4 Använd 00:46:37 00:01 Hr 

17 Diskemdel Yes Nämnd 00:47:38 00:01 Hr 

18 Film Beck Nämnd 00:48:05 00:01 Hr 

19 Mjölk Arla Använd 00:53:19-00:53:21 00:02 Hr 

20 Mjölk Arla Använd 00:53:40-00:53:47 00:07 Hr 

21 Sås Tabasco Använd 00:53:19-00:53:21 00:02 Hr 

22 Sås Tabasco Använd 00:53:40-00:53:47 00:07 Hr 

23 Mjölk Arla Använd 00:53:52-00:53:56 00:04 Hr 

24 Sås Tabasco Använd 00:53:52-00:53:56 00:04 Hr 

25 Cigaretter Marlboro Light Använd 00:59:26 00:01 

26 Teater(flyer) I väntan på Godot Använd 01:06:07-01:06:19 00:12 Hr 

27 Låneinstitut Landshypoteket Sedd 01:08:25-01:08:30 00:05  

28 Teater Dramaten Använd 01:09:04-01:09:54 00:50 Hr 

29 Teater Dramaten Använd 01:12:14 00:01 Hr 

30 Butik Kaplans Sedd 01:14:19-01:14:23 00:04  

   TOTAL TID       03:31   
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Så Som i Himmelen 

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Bil Saab Använd 00:10:03 00:01  

2 Butik ICA Använd 00:12:52-00:13:03 00:11 Hr 

3 Juice JOKK Sedd 00:13:17-00:13:38 00:21 Hr 

4 Spel BingoLotto Använd 00:15:28 00:01 Hr 

5 Bil Cadillac Nämnd 00:33:27 00:01  

6 Bil Volvo Använd 01:03:30-01:03:43 00:13  

7 Bil Volvo Använd 01:15:35-01:15:42 00:07  

8 Bil Saab Använd 01:20:38-01:20:50 00:12  

9 Shorts Adidas Använd 01:27:04-01:27:19 00:15 Hr 

10 Bil Volvo Använd 01:37:47 00:01  

11 Mack OKQ8 Använd 01:38:30 00:01  

12 Lastbil Scania Använd 01:38:31-01:38:37 00:06 Hr 

 TOTAL TID    01:30  

 

 

Storm  

 
NR PRODUKT VARUMÄRKE PLACERING TID Längd Person 

1 Tidning Nöjesguiden Nämnd 00:08:31 00:01 Hr 

2 Konsultbolag Carl Lamm Nämnd 00:8:37 00:01 Hr 

3 Cigaretter Marlboro Lights Använd 00:9:36-00:10:34 00:58 Hr 

4 Taxi Taxi Stockholm Använd 00:11:32-00:12:06 00:34 Hr 

5 Bioskylt SF Sedd 00:12:24 00:01  

6 Bioskylt SF Sedd 00:12:28 00:01  

7 Sprit Havana Club Använd 00:14:17-00:14:59 00:42 Hr 

8 Dator/laptop ferrari&Acer Använd 00:21:27-00:21:46 00:19 Hr 

9 hotell/skylt Hilton Sedd 00:34:54 00:01  

10 Byxor Adidas Använd 01:03:56-01:04:16 00:20 Hr 

11 Bil Volvo Använd 01:04:05-01:04:16 00:11 Br 

12 Taxi Taxi Stockholm Använd 01:22:26 00:01 Hr 

13 Taxi Taxi Stockholm Använd 01:22:52-01:22:55 00:03 Hr 

14 Taxi Taxi Stockholm Använd 01:25:18 00:01 Hr 

 TOTAL TID    03:14  
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BILAGA 2- SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 
 

 

 
Utveckling av produktplacering i filmer, USA 

 

 

 
Utveckling av produktplacering i filmer enligt genre, USA 

 

 

 
Utveckling av produktplacering i filmer, Frankrike 
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Utveckling ac produktplacering i filmer enligt genre, Frankrike 

 

  

 
Utveckling av produktplacering i filmer, Sverige  
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Sammanställning av produktplaceringen utveckling i de tre länderna Sverige, USA och Frankrike 

 

 

 
Sammanställning av produktplaceringens längd i Sverige, USA och Frankrike 

 

 
Sammanställning för utveckling av antalet sedda varumärken i Sverige, USA och Frankrike 
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Sammanställning för utveckling av typ av produktplacering i Sverige, USA och Frankrike 

 

 

 

 

 

 

 Bilar  Alkohol Läsk  Kläder  Mat  
Mobil-
tel. 

BMW 2 Mumm's 4 Pepsi 2 Levi's 1 Doritos 1 Motorola 6 

Acura 1 Jack Daniels 2 Coke 4 Nike 1 Quakers Oat 3   

Ford 4 Chivas 1 Cherry Coke 1 Reebok 5 Kellogg's 1   

Mercedes 2 Grant's 1 Sprite 1 
Veneta 
Bottega 1 Heinz 1   

Volvo 4 Bacardi 6     
Sundburst 
Flour 2   

Volkswagen 5 Heineken 1         

Toyota 1 Budweiser 1         

Honda 3 J&B 1         

SAAB 2           

Nissan 1           

Chevrolet 2           

Cadillac 6           

 
De typer av produkter som använts mest i de amerikanska filmerna 1980 fram till idag. 
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 Bilar  Alkohol Data  Mat  Hushåll Cigaretter 

Rover 2 Perrier 1 HP 1 Petit Beurre 1 Kleenex 1 Gauloises 1 

BMW 3 
William 
Lawson's 1 Mac 18 Kellogg's 2 Scotch 2 Winston 2 

Renault 3 Heineken 10 Compaq 1 Nesquick 4 Atlantic 1 Marlboro 3 

Peugeot 3 Gordons 3  20 Nescafé 5 AJAX 5 
Marlboro 
Lights 4 

Volvo 6 J&B 1   Bridel 1 Spic 1 Pall Mall 1 

Nissan 2 Tuborg 1   
La vache quit 
rit 2 Ariel 3 John Bull 1 

Audi 1 
Vodka 
Wyborowa 1   Kiri 1 OMO 1   

Mitsubis
hi 1 Martini 1   Perle du lait 1 Berkel 1   
Chevrole
t 4 Leffe 2   Vegetalina 1 Chappée 1   
Mercede
s 6 

Kronenber
g 1   Nutella 1 Brillo 1   

Citroën 1 Smirnoff 1   
Samba 
Oranges 1     

Ford 1     Candia 1     
Alfa 
Romeo 3     Regilait 1     
Volkswa

gen 3     Délisse 1     

Dodge 1     Farmland 10     

FIAT 1     Charms 2     

Honda 1           

Smart 1           

 
De typer av produkter som använts mest i de franska filmerna, 1980 fram till idag. 
 
 
 

 

 Bilar  Alkohol Kläder Mat  Butik  Läsk 

Mazda 1 Ballentines 3 Adidas 9 JOKK 1 ICA 2 Coca-Cola 10 

Chevrolet 1 
Famouse 
Grouse 1 Levi's 2 GB 3 Willy's 1 XL Cola 1 

Volvo 25 Guiness 1 Lacoste 1 O'Boy 1 Apoteket 1 SolJuice 1 

Mercedes  Carlsberg 3 Carrera 1 Felix 1 Systembolaget 1 Ramlösa 1 

Volkswagen 2 Falcon 2 Nike 7 Arla 8 Stadium 1 Schweppes 1 

Pontiac 1 Sofiero 1 FILA 5 Kinder Ägg 1 Kaplan's 1   

Ford 6 
Havana 
Club 1 Reebok 1 Zoega's 1 NK 1   

Toyota 3 

Lord 

Calvert 1 

Canada 

Goose 1 Abbas 3 Biltema 1   

Mitsubishi 3   SunTrrip 20 Tabasco 3 Konsum 1   

Saab 2     
Wasa 
Sport 2 Interflora 1   

Cadillac 1       Ikea 3   

Mercedes 3       Galne Gunnar 1   

BMW 1       Byggvaruhuset 1   

        FotoQuick 1   

        7Eleven 1   

        BabyLand 2   

            

De typer av produkter som använts mest i de svenska filmerna, 1980 fram till idag. 


