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Sammanfattning 

När konsumenten får tillgång till ny teknologi möjliggörs nya sätt att se på tv och film, detta nya sätt att 

bestämma över reklamintag har ändrat sättet som konsumenten utsätts för reklam. När 

konsumtionsmarknaden ändras måste teknologin och marknadsföringstekniker följa efter. 

Produktplacering är ett sätt att integrera marknadsföring i kontext med kända aktörer och få 

konsumentens medvetenhet för produkter att öka. Produktplacering är inte ett nytt sätt att marknadsföra 

produkter men har blivit mer centralt då marknadens intolerans för reklam ökar.  

 

Undersökningen grundar sig på att beskriva hur filmindustrin använder sig av produktplacering inom 

svenskproducerade filmer. Genom att deskriptivt förklara vad produktplacering är och hur produkterna 

placeras genom produkttyp, tid, position i bild, aktörer och hur det genererar positiva och negativa 

effekter kan undersökningen skapa en bild över hur produktplaceringen i filmer används i Sverige.  

 

Produktplacering undersöks genom observation av två svenskproducerade filmer, Hundraåringen som 

klev ut genom fönstret och försvann samt Skumtimmen. Filmerna fungerar som en generalisering av den 

svenska filmindustrin genom att beskriva hur den såg ut år 2013.  

 

Företag kan gynnas av kunskapen inom produktplacering och använda teknikerna rätt för att generera 

avkastning, användningen av felaktiga tekniker kan i stället leda till förluster. I den svenska 

filmindustrin används vanligtvis produktplaceringstekniker genom att placera produkter medvetet 

genom visuell synlighet, i mitten av bilden och genom att integrerera produkterna med handlingen.  

 

Produkter som gör sig synliga i svenska produktioner varierar från stora produktioner till små, stora 

produkter har oftast en större variation av produkter än små produktioner men delar samma stora 

användning av produktplacering av livsmedel och dagligvaror. Mycket av de olikheter som stora och 

små produktioner har grundar sig på den tillgänglighet som filmen kommer nå ut i men även vilken 

form av genre filmen har. Det måste finnas en balans mellan filmindustrin och företagen för att största 

möjliga vinst skall kunna uppnås. 

 

Med denna undersökning hoppas jag som skribent kunna möjliggöra ett enklare sätt att undersöka 

produktplacering för att se att det används på det mest effektiva sättet. 

 

Nyckelord: Produktplacering, Filmindustrin, Sverige, Hundraåringen som klev ut genom fönstret, 

Skumtimmen, Produktplaserings lagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

When the consumer gets access to new technology it enables new ways to watch television and video, 

this new way to control advertising consumption has changed the way consumers are exposed to 

advertising. When the consumer market changes, technology and marketing techniques follows. Product 

placement is a way to integrate marketing in context with famous actors and get the consumer's 

awareness of products to increase. Product placement is not a new way to promote products but has 

become more central as the intolerance of advertising increases. 

 

The survey is based on describing how the film industry makes use of product placement within the 

Swedish-produced movies. By descriptive explaining of what product placement is and how the 

products are placed, by product type, duration, position in the screen, actors and how it generates 

positive and negative effects, the survey creates a picture of how product placement in films are used in 

Sweden. 

 

Product placement is examined by observations of two Swedish-produced movies, “Hundraåringen som 

klev ut genom fönstret och försvann” and “Skumtimmen. The films function as a generalization of the 

Swedish film industry by describing how it looked in 2013. 

 

Companies can benefit from knowledge in product placement and use the right techniques to generate 

returns, the use of incorrect techniques can instead lead to losses. In the Swedish film industry, 

visibility, image, and by integrating products with the plot, success can be achieved. 

 

Products that are made visible in Swedish productions vary from large productions to small, large 

products usually have a wider range of products than small productions but share the same large use of 

product placement of groceries. Many of the differences that large and small productions have are based 

on the availability of the film to reach out to as much people as possible but also what sort of genre the 

movie has. There must be a balance between the film industry and businesses for a maximum profit to 

be achieved. 

 

With this study, I hope as a writer to be able to allow an easier way to investigate product placement to 

make sure it is used in the most efficient manner. 

  

Keywords: product placement, Film industry, Sweden, ”Hundraåringen som klev ut genom 

fönstret”, ”Skumtimmen”, product placement laws 
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1. Inledning 
Marknadsföring är ett brett och spännande område att forska inom. Ny kunskap och strategier 

utvecklas för att företag ska kunna öka sin omsättning och skapa starkare relationer till kunder. 

Denna undersökning gör ett djupdyk inom marknadsföringens produktplacering, ett fenomen som 

blir allt bredare när åskådarnas makt över reklamintag ökar och företagen förlorar tittartid på 

grund av nya teknologier. Som skribent för denna undersökning vill jag ge en överblick på vad 

produktplacering är och hur filmindustrin använder sig av produktplacering i svenska filmer. 

Marknadsföring är det sätt som företag kommunicerar med kunder genom olika medier. Det finns 

en mängd tillvägagångsätt att nå potentiella kunder, det kan exempelvis vara genom tv, radio, 

tidningar och affischer. Samtidigt som ny teknologi skapar nya möjligheter för företag att 

marknadsföra sig, hämmar utvecklingen kommunikationen mellan företag och kund. TiVo och 

DVR är nya innovationer som låter kunden zappa, bläddra förbi eller zippa, spola förbi det 

åskådaren inte vill se på exempelvis tv eller dator. Företagen som försöker nå kunder genom sin 

marknadsföring får svårare att kommunicera och tittartid går förlorad, kunden väljer helt enkelt 

att hoppa över reklamen.
1
 Utvecklingen inom sättet som företag integrerar med kunder, genom 

olika innovationer och teknologier leder till nya marknadsföringstekniker för att bättre konkurrera 

på marknaden. 

Medvetna marknadsföringstekniker kopplas samman med konsumenternas aktiva val vid 

konsumtion. De aktiva valen en konsument tar innan beslutet om konsumtion tas har en 

genomsnittlig informationssökning på 10 källor innan beslutet fattas. Det är en lång process som 

kräver bra kommunikation mellan företag och kund för att generera ett köptillfälle. Omedvetna 

marknadsföringstekniker kopplas istället samman med konsumentens emotionella val och är mer 

integrerade i samhället genom dess användningsområde, det kan exempel vara att en vattenflaska 

används när någon är ute och springer och detta engagerar andra att ta efter den vardagliga 

handlingen. De emotionella valen gör konsumenten engagerad och har visat sig lättare leda till 

impulsköp.
2
  

Det är viktigt för företagen att förstå hur konsumenten påverkas av de medvetna och omedvetna 

marknadsföringsteknikerna när de presenteras för allmänheten i olika medier. Enligt svensk lag 

ska konsumenten som utsätts för medveten marknadsföring av reklam bli informerad om att 

marknadsföring föreligger.
3
 Medvetna marknadstekniker sker genom produktplacering och är 

planerat utformade för att skapa reklam i filmer och andra event, dessa är och ska vara strikt 

bundna till svenska och europiska lagar.
4
  

Omedvetna marknadsföringstekniker är svårare att kontrollera då dem oftast integreras i 

samhället, på en affisch, i affärer eller andra sammanhang. Konsumenten kan ana att det rör sig 

                                                           
1
 Sunil Thomas, Chiranjeev S. Kohli (2011) 

2
 www.konsumentverket.se  

3
 www.riksdagen.se  

4
 Ibid  
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om marknadsföring när dem möts av produkter i samhället och gör därefter medvetna val om 

konsumtion av varan ska inträffa eller inte. Omedvetna marknadsföringstekniker sker också 

genom produktplacering där produkten integreras med handling utan att varumärket är synligt, 

det kan vara att endast Coca-Cola finns tillgängligt på ett evenemang, att en kändis står och 

dricker Coca-Cola på en bild i en skvallertidning eller att produkten konsumeras av en känd 

person i en film genom att användas som rekvisita. Konsumenten känner oftast till produktens 

design och kopplar det till varumärket. Med rekvisita menas att produkten i sig inte är tänkt att 

vara produktplacerad och har inte heller blivit sponsrad eller betalad för att synas på bild. Den 

omedvetna marknadsföringstekniken påverkar konsumenternas tycke till en produkt samt lockar 

till relationer mellan företaget, produkten och kunden som egentligen inte från början var 

planerade.  

Denna omedvetna och medvetna produktplacering kan leda till positiva och negativa effekter. 

Företagen kan förlora sin kontroll över varumärket när produkten framförs på ett oattraktivt sätt 

vilket genererar en negativ effekt. Produkten kan även ingå i ett samband som talar för en positiv 

anknytning hos konsumenten där produkten drar nytta av att synas i en viss situation.
5
 

Det finns en koppling mellan det människor ser och vill eller inte vill ha. Filmindustrin är en 

växande industri genom olika teknologiska innovationer som senaste decennierna dykt upp på 

marknaden. Filmer på bio, datorn, mobiltelefoner och streaming via internet är några av vanligt 

förekommande användningsområden där företag kan kommunicera med konsumenten genom 

produktplacering. Film har blivit ett sätt att se världen på, uppleva och lära sig av. Detta leder till 

den fortsatt växande industrin och behovet av fler studier inom produktplacering och påverkan.  

Ett exempel på vad marknadsföring i film kan göra för en produkt eller tjänst finns i följande citat 

från Göteborgsposten som skriver i en artikel;  

”Familjefilmen Sune i Grekland – All inclusive sågs av över 588 000 svenskar i fjol och 

utspelar sig på ett namngivet hotell i Kallithea på Rhodos, som sedan dess varit 

fullbokat.”
6
 

Åskådarna får bekräftat att produkten eller tjänsten fungerar och ger utfall av ökad konsumtion av 

produkten eller tjänsten. I detta fall var produkten av icke materiell karaktär och faller in under 

tjänstemarknadsföring.  

Produkter kan delas in i materiella och immateriella produkter. Materiella produkter, även kallat 

fysiska produkter som definieras av förmågan att beröras, kallas därför för produktplacering när 

dem sätts in i kontext inom filmindustrin. Immateriella produkter kan ha ett värde men är inte 

fysiska enheter, detta kan exempelvis vara tjänster, det vill säga, platser, resor och upplevelser.
7
 

                                                           
5
 Ignacio Redondo (2011) 

6
 www.gp.se  

7
 www.finansvasen.nutdanske.com  
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Inom marknadsföring i filmindustrin används de immateriella produkterna som den plats filmen 

utspelar sig på samt vad som utförs på platsen, som definitionen tjänstemarknadsföring. På 

samma sätt som som produktplaceringen av materiella produkter, påverkas 

tjänstemarknadsföringen av medvetna och omedvetna marknadsföringstekniker och kan få 

positiva samt negativa effekter beroende på hur produktplaceringstekniken framförs.  

1.1 Historia 

En bredare bild av undersökningsobjektet kommer från historien om teknologins framväxt inom 

filmindustrin. Sättet teknologin påverkade människors sätt att underhålla sig genom upplevelser 

tillsammans med andra, skapade innovativa lösningar att kommunicera ut budskap till fler som 

engagerade åskådaren genom rörliga bilder. Genom innovationen film och tv krävdes också 

regleringar för att människor inte skulle påverkas negativt och samhällets normativa grund inte 

skulle rubbas. Lösningen blev kontroller från strikta institut genom svenska och europiska lagar 

som på senare år har definierat produktplacering och försökt tygla sättet företag kan 

kommunicera med potentiella konsumenter. 

1.1.1 Filmindustrins framväxt 

Filmteknik är en sammansättning av olika innovationer som exempelvis förmågan att visa bilder i 

snabb följd, fotografering och den transparenta rullfilmen. Under 1600-talet kom den första 

projektorn som med hjälp av ljuskällor framkallade handmålade glasbilder på vit duk.
8
 Det 

skapades ett intresse över att samlas, se och uppleva något tillsammans med andra människor. 

År 1830 introducerades Zoe Troper, för första gången fick publiken en känsla av rörelse i en 

handmålad bild som sedan utvecklades av Émile Reynaud till praxinoskopet år 1877. Under 

denna tid var det fortfarande svårt att få en verklighetsbaserad bild över skapandet då fotografiet 

inte upptäckts än, innovationen skapade nya möjligheter att undersöka objekt från dess verkliga 

struktur.
9
 

Edward J. Muybridge tog fram Zoopraxiscope, inför en publik kunde rörelsestudier av djur visas 

på den vita duken. 1880-talet blev celluloid- och rullfilmens lansering av den rörliga bilden större 

än någonsin och industrin börjar växa i snabb takt, redan år 1895 tillverkades i Tyskland en 

produkt kallad för Bioskopet som senare justerades och fick namnet Cinematografen och film- 

industrins första film visades för publik. Bröderna Louis och Auguste Lumière satte sedan 

standarden för hur bilderna i tid skulle visas som kom att prägla industrin i 20 år genom 16 bilder 

per sekund.
10

 

I Sverige är Svensk Filmindustrin (SF) ett av det största och äldsta bolaget inom filmindustrin 

och har varit verksamma sedan 1919.  

                                                           
8
 www.tekniskamuseet.se  

9
 Ibid  

10
 Ibid  
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Bolaget har producerat omkring 550 filmer och är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och 

Finland.
11

 På Svenska Filmindustrins hemsida skriver dem att deras affärsidé är att: 

”SF skall producera, distribuera och exploatera filmer, program och idéer för alla 

tillgängliga underhållningskanaler på den Nordiska marknaden”
12

 

Det var en sammanslagning av Filmindustri Skandia AB och AB Svenska Biografteatern som 

blev det vi i dag känner till som SF, även samägt av Bonnier AB.
13

  

Filmindustrin är kapitalkrävande och inkomster sker inte endast från biljettförsäljning och 

sponsorer utan även från företag som vill lansera ut sitt varumärke och sina produkter. När 

nedladdning och streaming av filmer sker olagligt leder det till förlorat kapital för industrin 

menar en del av underhållningsindustrin.
14

 Forskare menar dock att fildelningen gynnar 

ekonomin, detta skrivs i en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet.
15

 Professor Roger 

Wallis på KTH refererar till SOM-institutet, Göteborgs Universitet som gjorde en undersökning 

som visar att människor som laddar ner filmer eller streamar dem på internet går vanligtvis mer 

på bio än dem som inte laddar ner.
16

 Industrin är stor och det är inte konstigt att företagen vill 

använda denna industri för att kommunicera till potentiella konsumenter genom 

produktplacering.  

1.1.2 Propaganda, sättet att kommunicera innan film? 

Propaganda nämndes för första gången i skrift år 1622 inom den katolska kyrkan och betydde då 

utbredning. I dag så har benämningen någon helt annan betydelse och utrycks av Dick Harrison, 

docent i historia i en artikel skriven för tidningen Populär Historia:  

”Propaganda betyder att systematiska försök att påverka människors åsikter, värderingar 

och handlingar i en bestämd riktning – företeelsen är alltså närmast en form av 

reklam”.
17

 

Det är mestadels den politiska propagandan som letar sig ut till befolkningen för att påverka sättet 

vi lever, tycker och tänker. Detta började i skrift Sverige genom Hiertas Aftonbladet, Sveriges 

första politiska tidning som kom i tryck år 1830 när den startades av Hierta. Ett annat sätt att 

kommunicera var genom muntlig propaganda, det vill säga rop, sånger samt andra 

tillvägagångsätt så som skrämselpropaganda. Detta spreds exempelvis av frikyrkorna, 

arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen.  

                                                           
11

 www.svenskfilmindustri.se/om-sf/historik/  
12

 www.svenskfilmindustri.se/om-sf/affarside/  
13

 www.svenskfilmindustri.se/om-sf/om-sf/  
14

 www.svenskfilmindustri.se  
15

 www.svd.se  
16

 www.kth.se  
17

 www.popularhistoria.se  
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Affischstrategier och klistermärken var även ett av tillvägagångsätten att få uppmärksamhet från 

befolkningen och hade sin höjdpunkt inför 1928 års andrakammarval.
18

 

Med ny mediateknologi bryts det ganska hårda och aggressiva sättet att kommunicera med 

varandra till kommunikation via tv och filmer samt genom reklam och dolda budskap. Jan 

Guillou skrev exempelvis att filmen Hamilton som kom ut i biosalongerna år 2006 i stort sätt är 

propaganda och har enligt Guillou var uppbyggd helt kring vänsterpropaganda.
19

  

Industrin möter en hel del etisk problematik, det blir en fråga om hur människan reagerar på att se 

rökning, alkohol, sex, politiska åsikter och tunga droger missbrukas av kända aktörer i filmer till 

vart gränserna ska gå. Påverkas människan av att se konsumtion av dåliga matvanor, tillåten 

försäljning av vissa varor och handlingar av brottslig karraktär? Vart går egentligen gränsen för 

vad som får synas i filmer och vilket budskap som ska få förmedlas till omvärlden.  

Att tala om dagens propaganda är mer som att prata om hur människor påverkas av att se på 

reklam. Budskap och handlingar i filmer är i dagens samhälle tillgängliga för alla åldrar när 

mobiltelefoner gör det möjligt för underåriga barn att se på reklam som inte var ämnat för dem. 

Industrin möter en problematik som inte fanns tidigare på grund av lättillgängligheten till filmer 

och på det sättet reklam. 

1.1.3 Produktplaceringens framväxt och regleringar 

Produktplacering innebär att man exponerar en vara genom en bild. Sättet som produkten 

exponeras kan vara i form av konsumtion av varan, dekorativt i bakgrunden, i fokus eller att 

verbalt använda produkten i ett manuskript. Utövandet av att placera produkter och varumärken 

inom media går tillbaka till 1916 med filmen ”She Wanted a Ford”.
20

 Vissa argumenterar dock 

att produktplacering kommer från E. T som kom ut 1982, när en pojke lägger ut godiset Reese’s 

Pieces för att locka till sig utomjordningen till sin vän.
21

 

 

Inom filmindustrin finns 3 grupper som forskarna Sunil Thomas, Chiranjeev S. Kohli beskriver 

på följande vis:  

 Klienter – Är företag som vill placera varumärken i en film för att synas och få en chans 

att kommunicera och skapa en relation med åskådarna. 

 Studios – Är företagen som gör filmen och kan tänka sig att involvera olika varumärken. 

Det behövs även rekvisita som kan fylla ut scener samt intäkter som kan leda till större 

produktioner.  

                                                           
18

 www.popularhistoria.se  
19

 Ibid  
20

 Sunil Thomas, Chiranjeev S. Kohli (2011) 
21 Jay Newell, Charles T. Salmon & Susan Chang (2006)  
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 Byråer – Specialiserade på varumärkesplacering och sammanlänkar klienter och studios, 

tar en avgift för sina tjänster. Deras expertområden ska vara att få produkterna att 

integreras med filmen och skapa positiva effekter för klienter och studios.
22

  

Dessa tre grupper är vinstdrivande organisationer som lever på att kunna producera film, 

försäljning av produkter och sammankoppling av kontakter. På senare tid har företagare ifrågasatt 

effektiviteten av produktplacering gällande avkastning av kapital, grundat på studios ökande 

priser för att tillåta en produkt vara synlig i en film samt byråernas avgifter. Det finns en chans att 

klienter hamnar på plus minus noll vid en produktplaceringsstrategi. 

Forskning har visat att människan påverkas av media, ett exempel är ökad konsumtion vid 

reklam.
23

 Tidigare nämnt är kunskapen om i vilken grad människan påverkas när det kommer till 

negativa effekter av produktplacering och propaganda. För att motverka att människor inte får 

vanor som kostar samhället pengar och kan sätta den normativa strukturen i obalans krävs 

riktlinjer och lagar som filmindustrin måste förhålla sig till.  

 

EU-parlamentet kom år 2007 med en definition på vad produktplacering är och vad klienter, 

studios och byråer måste förhålla sig till genom att definiera och kontrollera det som visas i film 

och tv: 

”Med produktplacering menas att avsiktligen låta personerna i en film använda en 

produkt av ett visst märke.”
 24

 

Detta betyder att produktplacering är en medveten användning av en produkt. Den skiljer sig från 

rekvisita eller omedvetna produktplaceringar som innebär att en produkt fungerar som utfyllnad i 

en film, exempelvis kläder, dryck och mat. En position som en lägenhet att vistas i eller smycken 

eller andra tillhörigheter klassas även som rekvisita. De regler som inte tolererar varken 

omedvetet eller medveten produktplacering är inom den europiska lagen som skriver; 

”Kommissionen tillåter produktplacering, under förutsättning att den i början av 

sändningen tydligt kan identifieras som en sådan. Produktplacering är dock förbjudet 

inom ramen för nyhetsprogram eller program om aktuella samhällsfrågor, dokumentärer 

och barnprogram.”
25

 

Under 6:e kapitlet, paragraf 1 och 2 i Radio- och TV-lag (2010:696) står det följande: 

”1 § I program i tv eller i program i beställ-tv får det inte förekomma produktplacering, 

om något annat inte följer av 2 §. 

                                                           
22

 Jay Newell, Charles T. Salmon & Susan Chang (2006)  
23

 Ekaterina V. Karniouchina, Can Uslay, & Grigori Erenburg (2011) 
24

 www.europa.eu  
25

 Ibid  
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2 § Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 § sända filmer, tv-

serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer 

produktplacering. 

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv 

år och inte heller program där det förekommer produktplacering av: 

 1. Alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror. 

 2. Andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillverka eller sälja alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror. 

3. Receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är 

tillgänglig efter ordination. 

  4. Modersmjölksersättning.  

Lag (2013:1 056).”
26

 

År 2010 definierades begreppen kring produktplacering ytterligare till: 

“Radio- och TV-lagen anger numera att produktplacering som utgångspunkt är 

förbjuden, men att leverantörer av medietjänster tillåts att, under vissa förutsättningar, 

sända filmer, tv-serier, sportprogram, samt program med lätt underhållning där 

produktplacering förekommer.”
27

 

1.2 Problemdiskussion  

Denna moderna tid av marknadsföring är en svår tid för företag att synas på marknaden, inte bara 

för konkurrensen utan även på grund av ändrat konsumentbeteende. Under lång tid har 

konsumenter utsatts för aggressiva marknadsföringstekniker som exempelvis, säljare, reklam och 

konstant exponering av varor och åsikter i samhället. Konsumenten har även bytt sätt att 

konsumera, det handlar sina varor på internet, laddar ner tv serier, filmer och har inte samma 

behov av att integrera på marknaden i lika stor utsträckning som förr. 

Produktplacering har blivit ett sätt att integrera sig i människors dagliga liv utan att tränga sig på 

deras rutin. 

Produktplaceringen måste förhålla sig till lagar och regler för att kunna fungera på ett etiskt 

korrekt sätt i samhället. Det finns ingenting som säger att produktplacering alltid kommer 

generera positiv avkastning utan kan leda till negativa effekter för företaget genom sättet 

produkten används, antingen genom medveten produktplacering eller omedveten i form av 

rekvisita och utfyllnadsprodukter. 

Hur filmindustrin kontrollerar en marknad som koncentrerar sig på att få åskådarna emotionella 

och skapa relationer är svårt att generalisera till en hel befolkning. Människor ser inte alla samma 

filmer, har inte samma idoler och samma klädstil, mat och så vidare. Detta gör att människan 

                                                           
26

 www.riksdagen.se  
27

 www.cfoworld.idg.se  
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påverkas olika. Att veta när ett företag ska produktplacera kräver kännedom över vilken film som 

produkten bäst kan passa in i handlingen och att rätt sorts konsumenter ser och uppfattar 

produkten på ett positivt sätt. Det är även viktigt att försöka hålla sig till etiska förhållningsätt då 

produkter kan visas på fel sätt och för fel publik om den kommer i fel kontext. 

1.3 Syfte  

Undersökningens syfte är att observera hur svenska filmer använder sig av produktplacering av 

materiella produkter samt hur dem används på effektivaste sätt. 

1.4 Frågeställning  

För att kunna besvara syftet krävs följande information:  

 Hur används produktplacering inom svensk filmproduktion? 

 Hur görs produktplaceringen så effektiv som möjligt? 

1.5 Avgränsning  

Uppsatsen kommer att analysera två svenskproducerade filmer i Sverige från 2013. Anledningen 

till valet av svenskproducerad film är den mindre produktionen av filmer till skillnad från 

amerikanska filmer. Som skribent är jag intresserad av hur mitt egna hemland förhåller sig till 

produktplacering. Ett slumpmässigt urval av dessa två filmer görs utifrån 20 filmer som toppade 

mest sedda på SFs biografer år 2013. För generaliserbarheten görs ett sannolikhetsurval för att 

enklare kunna tolka, se mönster och besvara syftet. Det fanns mängder av filmer som lanserades 

2013 och toppade listorna på mest sedda i världen. Alla länder har sina egna regler och smak av 

filmer som gör att utbudet blir större eller mindre beroende på land. För att kunna generalisera 

resultatet krävs därför att undersökningen bortser från andra distributionskanaler än det SF 

lanserat inom Sverige. Undersökningen kommer kunna generaliseras till stora delar av Europa 

med liknande kulturer samt norden. 

Det går inte att undersöka alla filmer som kom ut 2013, på grund av brist på resurser så som tid. 

Val av avgränsning till produkter av materiell karaktär grundar sig på de ekonomiska aspekterna 

inom sättet produkter ligger i fokus inom ekonomin och de immateriella produkterna grundar sig 

på turismvetenskaplig karaktär. För att kunna få ut så mycket information som möjligt om 

produkter bortser undersökningen därför från platser och andra immateriella ting.  

Grundat på de omfattande kategorierna inom filmindustrin, det vill säga drama, action, romantik 

och så vidare, lägger undersökningen ingen fokus på att täcka upp alla olika genre som finns då 

undersökningen endast grundar sig på två filmer. Inom produktplacering kan även mätning av 

produktplaceringens effektivitet genom påverkan göras. Detta betyder att produkterna måste 

analyseras efter det att filmen visats för att se hur dem reflekterats på aktier och försäljning. Detta 

mätinstrument har valts bort grundat på tidsbrist och passar sig bättre i undersökningar som ser 

till effekterna av produktplacering och inte hur produktplacering på effektivaste sätt framförs. 
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Lagar och regler inom produktplacering hör samman med påverkan och kommer därför inte 

ingåendes analyseras. Dessa lagar och regler används endast för att belysa vad produktplacering 

är och vad dem har att förhålla sig till. 

1.6 Begrepp 

 Produktplacering - Med produktplacering avses att en vara, tjänst eller ett varumärke 

förekommer i ett program i marknadsföringssyfte och mot betalning.
28

 

 TiVo – Spola fram och tillbaka och hoppa över det du inte vill se, lagra filmer och 

program på tv, i datorn eller i mobilen.
29

 

 Streaming – Information som exempelvis film som finns lagrad på en server som ger 

möjlighet att se på film direkt via internet på din dator.
30

 

 Rekvisita – Kreativa lösningar för att passa in med olika produkter till filmer som 

utfyllning.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 www.cfoworld.idg.se   
29

 www.comhem.se   
30

 www.ljudochbild.se  
31

 www.rekvisita.se  
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2. Metod 
Metoder som använts för att samla in och välja ut material som ligger till grund för tolkning och 

analys av materialet ä; metodtriangulering, induktion, samt ontologiskt och konstruktivistiskt 

ställningstagande ur en hermeneutisk utgångspunkt. 

2.1 Metodval 

Undersökningens vetenskapliga syn kommer ur hermeneutiken, som ser till behovet av förståelse 

av kontext och tolkningar när det gäller observationer samt tolkning av det empiriska 

materialet.
32

 Hermeneutiken grundar sig inte på en absolut sanning, med detta menar jag som 

skribent att generaliserbarheten av denna undersökning är begränsad och kan inte appliceras på 

alla filmer i alla länder. Skulle en annan forskare göra denna undersökning på just detta objekt 

skulle en absolut sanning uppstå grundat på validiteten. Undersökningen kan dock visa 

missvisningar när det kommer till andra länders lagar och kulturers sätt att produktplacera. En 

egen modell har byggts upp och ses inte som en absolut sanning tills den har applicerats på en 

större kvantitet av filmer. 

Insamlingsmetoden av data sker genom induktivt angreppsätt som bryggar observationer och 

resultat för den teori som framställs.
33

 Valet till en induktiv ansats är att resultatet av denna 

undersökning inte kan visas på en absolut sanning utan endast visa på mönster och applicering av 

de tidigare teorierna. Därför valdes även den hermeneutiska utgångspunkten som tillåter 

undersökningen att baseras på tolkning utifrån det empiriska materialet. Ett exempel; bara för att 

korv som syntes i denna undersökningsfilm klassades som omedveten produktplacering behöver 

inte korven betyda en produkt alls i andra länder eller kulturer som inte konsumerar korv. 

Att undersöka hur något ser ut kallas för att deskriptivt beskriva, valet av denna metod är grundat 

på komplexiteten inom marknadsföring och sociala konstruktioner. Att få en generaliserbarhet av 

en observation när det kommer till vad människor tycker, tänker och uppfattar är inte lätt. Vad 

jag som skribent ser och upplever kan skilja sig från någon annans sätt att se och uppleva. Ändå 

är det genom att beskriva som denna undersökning kan få sitt djup utifrån givet material. Detta 

lägger stor tyngd på observatören när observationer genomförs och när tolkning av det empiriska 

materialet ska göras. Ur det ontologiska ställningstagandet ska skribenten förklara och förstå hur 

verkligheten ser ut utan att egna värderingar ska styra. Det ontologiska ställningstagandet pekar 

på att materialet kommer påverkas av den syn skribenten har, grundat på egna erfarenheter och 

tillgänglig information. 
34

  

Ur det ontologiska ställningstagandet ingår det konstruktivistiska ställningstagandet som förklarar 

att människans uppfattning om verkligheten beror på hur dem tänker om den och hur dem 

kommunicerar med varandra. Som skribent för denna forskning kommer min uppfattning och 

                                                           
32

 Bryman, A., Bell, E. (2003)  
33

 Ibid  
34

 Bryman, A. (2011)  
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tolkning att avspegla det material som finns att tillgodoses. Med hjälp av en kollega ”Kristina 

Romanovets” studerande på Södertörns högskola, ska vi tillsammans genomföra observationerna 

var för sig för att se om de överensstämmer med den uppfattade verkligheten och på detta sett 

minimera för entydig synvinkel i observationen och öka förtroendet för läsaren.  

För att komma så nära en form av sanning som möjligt, ökad träffsäkerhet och möjligheten att 

tolka krävs omfattande empiriskt material, därför anses trianguleringsmetoden vara den optimala 

ansatsen för just denna undersökning. Det empiriska materialet är dels av kvantitativ form, 

statistik i form av sammanställning av observationerna samt kvalitativ form, redan gjorda 

undersökningar och annat empiriskt material.  

Trianguleringsmetod innebär att man använder sig av fler perspektiv än ett. Mellan metoderna 

kvalitativ forskning och kvantitativ forskning kan undersökningen kompletteras med mer 

information som inte annars skulle fylla i de olika perspektivens omfång.
35

 

2.2 Urval 

Att välja ett urval är att rikta in sig på undersökningsobjektet och endast undersöka just detta 

objekt. Av 45 filmer som lanserades på SF biografer år 2013 behövs ett urval för att kunna 

genomföra undersökningens observation. Urvalet av dessa filmer görs grundat på tidsbrist och 

generaliserbarheten som kan göras med enstaka filmer, från 45 filmer ska två stycken undersökas.  

SF hade på sin hemsida rangordnat mest sedda filmerna år 2013 till ett antal av 20 stycken.
36

 

Sannolikhetsurval är urval som mest lämpar sig till undersökningen. Det är redan kategoriserad i 

svenska filmer och året som valts är 2013. Ett obundet slumpmässigt urval genomförs genom att 

ta n (stickprovets storlek) och N (populationens storlek) delat med varandra som genererar 

urvalet.  

Bryman. A och Bell. E sammanställer följande sex steg som ska följas vid obundna 

slumpmässiga urval. För det första ska populationen definieras vilket i undersökningens fall är 

svenskproducerad film från SF år 2013 vilket blir 45 stycken. För det andra ska en urvalsram 

utformas eller väljas ut, vilket blir de 20 filmer som mest sågs under det valda året. Det tredje 

steget är att bestämma urvalets storlek vilket är två filmer. Det fjärde steget uppmanar till en 

förteckning över alla filmer som ingår i populationen och numrera dem från 1 till 20. Det femte 

steget är att ta hjälp av en slumptalstabell för att se siffran i förteckningen vars slumpmässigt 

utvalda tal kommer utgöra urvalet.
37

 

 

 

                                                           
35

 Denscombe. M sid. 274-281 (2009)  
36 www.sfi.se/statistik  
37

 Bryman, A., Bell, E. (2003)  
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2.3 Empirival 

Utifrån 45 filmer har svenska filminstitutet fått fram 20 av de mest sedda svenska filmerna på bio 

år 2013. Detta ger populationens storlek på 20 stycken och stickprovets storlek på två stycken. 

I empirivalet ska observationsobjekt avgöras utifrån metod och urvalsram. Det empiriska 

materialet är inte endast bestående av observation utan även av annat empiriskt material så som 

exempelvis litteratur, vetenskapliga artiklar, tidskrifter och elektroniska källor. 

 

Filmerna hyrdes på Net flix genom att streamas direkt på datorn.
38

 Efter utfört slumpmässigt 

utfall med hjälp av Excel genererades följande urval: 

 2 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 

 18 Skumtimmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 www.netflix.com  

Nr. Titel  Nr. Titel.  

1. Monica Z 

 

11. Små citroner gula 

2. Hundraåringen som klev ut genom 

fönstret och försvann 

12. Ego 

 

3. Sune i Grekland – All inclusive  

13. Bäst före 

 

4. Snabba Cash – Livet deluxe 

14. Återträffen 

 

5. Sune på bilsemester 

 

15. Searching for sugar man  

 

16. Vi är bäst 

6. LasseMajas detektivbyrå 

-Von Broms hemlighet 

 

17. Johan Falk - Kodnamn: Lisa 

 

7. Känn ingen sorg 

 

18. Skumtimmen 

 

8. Mig äger ingen 

 

19. Emil och Ida i Lönneberga 

 

9. Mammas pojkar 

 

20. Äta, sova, dö 

 

10. Hur många kramar finns det i 

världen 

 

 Slumpade tal: 2, 18     
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2.3.1 Undersökningsobjekten 

2.3.1.1 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 

Jonas Jonasson skrev novellen som kom att inspirera till skapandet av filmen ”Hundraåringen 

som klev ut genom fönstret och försvann”. Filmen hade premiär på biografer under 2013 och 

den estimerade budgeten för filmen låg på 63 miljoner kronor.  

På sin 100-årsdag bestämmer sig dynamitexperten Allan Karlsson som spelas av Robert 

Gustavsson att klättra ut genom äldreboendets fönster och försvinna. Det är inte vilket fönster 

som helst som Allan klättrar ut genom, det är ett Elitfönster som ingår i Inwido Group och är ett 

av Sveriges största fönsterföretag.
39

 Redan här får vi en smak av hur produktplacering används i 

filmen. Åskådaren får därefter följa Allans liv som varit samt äventyr han möter på vägen. 

Huvudrollen, Robert Gustavsson, en av Sveriges mest igenkända komiker som 2014 vann 

Guldbaggen för sin insats i filmen för bästa manliga huvudroll.
40

 Producent för filmen är Felix 

Herngren som även producerat andra filmer så som ”Vuxna människor” och ”Varannan vecka”, 

han har även en av huvudrollerna i den kända svenska tv serien ”Solsidan” samt den nya tv-serien 

”Inte OK” som hade premiär hösten 2014.
41

 

Peter Carnello är vd för Inbetween Entertainment som hade ett nära samarbete med filmen och 

skapade en relation mellan filmen och Volvo. Peter säger själv i en intervju att 

produktplaceringen utgör 10 till 30 procent av en svenskproducerad films budget.
42

 

2.3.1.2 Skumtimmen 

Budgeten för Skumtimmen beräknades till 23 miljoner och filmatiserades utifrån boken 

”Skumtimmen”. Filmen utspelar sig på Öland där Julia som spelas av Lena Endre förlorade 

hennes femåriga son för 20 år sedan i dimman. Hon åker tillbaka till hemmet för att sälja huset 

dem en gång levde i. När hon väl är där börjar märkliga saker dyka upp och frågan om vad som 

hände den natten för 20 år sen kan få ett svar.
43

 

Filmer är producerade av Daniel Alfredsson som även har producerat ”Flickan som lekte med 

elden” och ”Tic Tac” som tog hem ett flertal vinster för regi och film.
44

 

2.3.2 Observationslinjer 

Observationer ses inom vetenskapen som tillförlitliga då den direkt uppfattar vad någon gör och 

vad som faktiskt sker.
45

 Forskaren Martin Denscombe menar att två människor med samma 

förutsättningar att uppfatta något kan ändå komma fram till olika saker. Detta beror på 

                                                           
39

 www.dagensmedia.se  
40

 www.imdb.com/title/tt2113681/awards#  
41

 www.imdb.com/title/tt2113681/?ref_=nv_sr_1  
42

 www.gp.se  
43

 www.imdb.com/title/tt2425852/?ref_=fn_al_tt_1#  
44

 www.imdb.com/name/nm0019242/awards?ref_=nm_awd  
45

 Denscombe. M (2009) sid. 274-281 
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begränsningar i minnet då det är selektivt. Filtrering påverkar även det människan uppfattar, kan 

begränsa information som tas upp, känslomässiga och fysiska tillstånd samt tidigare erfarenheter. 

Filtreringen får åskådaren att vara mer påtaglig för vissa signaler.
46

 

Det krävs tydliga schematiska observationsramar inom den systematiska observationen för att 

minimera att observatörer inte uppfattar observationen på samma sätt. 

Observation kan ske systematiskt, även kallat strukturerad observation, som förklarat ovan 

genom att minimera, eventuellt eliminera, variationer som kan uppstå med hjälp av olika 

schematiska observationsramar. Observations scheman kan grundas på urval av människor, 

händelser vid given tidpunkt, händelsernas frekvens eller händelsernas varaktighet. Dessa sätts in 

i punkter som måste ha relevans och påtaglighet menar forskaren Denscombe. M, vilket kommer 

ge fördelar så som effektivitet, tillförlitlighet samt systematisk och noggrannhet. Nackdelar med 

denna metod är att det inte ger indikation till varför något inträffar, bara att det inträffat. 

Observatören kan på detta sätt smälta in i miljön och inte missa kontextuell information 
47

 

Deltagande observation är det andra sättet att observera eller gömt studera händelsen på nära håll 

och integrera med objektet genom exempelvis fältarbete.
48

 Vid fältarbetet framställs hypoteser 

som ska testas, huvudmålet är att lära sig om situationen menar forskaren Denscombe. M. Det 

positiva med detta tillvägagångsätt är användningen av det egna jaget som redskap i naturliga 

miljöer och holistisk, det vill säga förklaringar som omfattar många olika faktorer. Nackdelarna 

med denna metod är att tillförlitligheten sjunker då data är grundat på det egna jaget, stora risker 

och falska förespeglingar i form av exempelvis etiska problem som kan leda till laglig 

bestraffning.
49

  

Denna undersökning grundar sig på systematisk observation. Genom noga kontroll av resultat av 

observationen med hjälp av att se filmen fler gånger, ha möjlighet att pausa och spola tillbaka 

samt granskning av resultatet genom en annan observatör. Noggranna kontroller genomförs för 

att mäta validiteten och reliabiliteten i observationen.  

2.4 Analysmetod 

Kvantitativa forskningen tenderar att sammanlänkas med analys i storskaliga studier medan den 

kvalitativa tenderar att sammankopplas med beskrivning i småskaliga studier.
50

 Med en 

trianguleringsmetod får analysen en mer omfattande struktur och kan sammanföra metoderna  

emellan till ett mer tillförlitligt resultat. Denna studie kommer följa den bearbetade versionen av 

Creswell J. W och Plano Clark V. L där Denscombe. M använder processen att analysera data på 

följande sätt. 

                                                           
46

 Denscombe. M (2009) sid. 273 
47

 Ibid  
48

 Denscombe. M (2009) sid. 273 
49

 Ibid sid. 292-294 
50

 Ibid sid. 321 
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De 5 Huvudsakliga steg 

i analys av data 

Kvantitativ Data Kvalitativ  

Data 

  

1. Ordning ställande  

av data 

 

 Kodning 

 Kategorisering 

 Kontroll 

 Utskrift av text 

 Katalogisering  

 Bearbetning 

 
 

 

2. Inledande utforskning  

av data 

 

 Leta efter 

Uppenbara 

trender/sammanband 

 Återkommande 

Teman 

Kommentera data 

  

3. Analys av data 

 

 

 Använd statistiska test 

 Koppla data till 

forskningsfrågor 

 Kodning 

 Kategorisering  

 Jämförelse 

  

4. Framställande och 

Presentation av data 

 

 Tabeller  

 Figurer  

 Skriftlig tolkning 

 Skriftlig tolkning 

 Citat, bilder 

 Visuella modeller  

  

5. Validering av data 

 

 

 Externa normer 

 Interna 

överensstämmelser 

 Alternativa förklaringar 

 Triangulering 

 Deltagare validering 

 Alternativa förklaringar 

  

(Egen arbetad variation av: Denscombe. M (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskapen 2: 234-234) 

2.5 Primär och sekundär data 

En stor del av det empiriska materialet grundar sig på visuella källor, film. Film blir den 

primärdata som undersökningen huvudsakliga empiriska material grundar sig på. Annan 

primärdata som används är genom tidigare studier i form av vetenskapliga artiklar och litteratur. 

Sekundärdata som används är mestadels från elektroniska källor samt data där andra gjort 

observationer och studier och refererat till andra författare som är behjälplig information för att se 

hur tidigare teorier och metoder används.
51

 Undersökningen baseras på både primär data och 

sekundärdata i form av tryckta källor, egna observationer, vetenskapliga artiklar, tidskrifter samt 

elektroniska källor. 

2.6 Validitet och reliabilitet   

Att ha en hög validitet i undersökningen innebär att data och metod som används är tillförlitlig 

och korrekt. Undersökningen ska reflektera sanning och verklighet.
52

 Därför krävs det att källor 

kritiskt granskas och att undersökningen deskriptivt använder sig av det empiriska materialet. 

Denna undersökning har en hög validitet för filmindustrin i Sverige och Norden men kan ha en 

mindre validitet om undersökningen genomförs på andra marknader med andra kulturer och 

lagar. Reliabiliteten i undersökningen är den tillförlitlighet som undersökningen har åstadkommit 

med hjälp av noggrannhet. Vid en hög reliabilitet ska undersökningen kunna göras på nytt och 

resultatet bli det samma, den ska vara konsekvent.
53
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Denna undersökning har en hög reliabilitet då metoderna och tillvägagångsätten är väl 

beskrivande så om undersökningen skulle göras om är chansen stor att resultatet blir det samma. 

Om filmerna dock byts ut och appliceras på annan marknad än den Svenska och Nordiska 

filmindustrin finns chansen till låg reliabilitet.  

2.7 Metodkritik 

Med hänsyn till ställningstagande och metoder som används ökar reliabiliteten i arbetet. Fast än 

dessa teorier och metoder finns har undersökningen inte lyckats omfatta ett stort urval eller täcka 

alla genren som finns inom filmindustrin. Genom att följa teorier och frågeställningar i arbetet 

kan undersökningen uppnå hög reliabilitet men skulle gynnas av större urval och fler primär- 

källor så som litteratur. Detta säger dock inte att validiteten för undersökningen garanterat ökar, 

genom att jag som skribent utgår från hermeneutiken som är beroende av egna tolkningar så kan 

tolkningen av resultaten skilja sig från andra forskare som inte uppfattat observationerna likartade 

på grund av kultur, religion och produktkunskap. Även om tydliga riktlinjer byggs upp för hur 

något skall tolkas kan fortfarande vaga definitioner så som positiva och negativa aspekter tolkas 

olika.  

 

Urvalet för undersökningen är grundat på en generaliserbarhet men tar inte med de olika 

aspekterna av genre som i tidigare forskning visat sig vara betydelsefulla, det lilla urvalet kan då 

generalisera en stor marknad utan att ha befogenhet att göra så. Detta sker endast på grunden av 

tidsbrist. Det är även en stor skillnad att se en film en gång på bio till att se den upprepande 

gånger med möjligheten att pausa och spola tillbaka för att hitta allt som sker i bild. Detta kan 

leda till överanalys av produkter där mycket tid går att kategorisera rekvisita från 

produktplacering 

 

Reliabiliteten kräver att tolkningen och modellerna används lika av dem som undersöker 

produktplacering för att reliabiliteten ska bli så hög som möjligt. 
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3. Teori 

En teori genomgår olika tester för att kunna ses som en förklaring av ett fenomen. Teorin 

grundar sig på omfattande empiriskt stöd och ligger till grund för testbarheten inom fenomenet.  

Teorierna som används för denna undersökning är forskningen om produktplacering och sättet 

att mäta hur produktplacering sker i filmer. Därför används modeller som ska ge stöd för 

observation och öka testbarheten i undersökningen. 

Forskning i produktplacering inom film, tv, radio samt nöjesindustri har behövt stöd från 

undersökningar och grundade teorier. Filmindustrin, företag och mellanhänder måste veta att 

deras placeringar och samarbeten leder till lönsamhet, för att få reda på om produktplacering är 

det rätta tillvägagångsättet används tidigare forskning av exempelvis av Sengrave, Kerry som 

studerat Hollywoods filmindustri. Andra exempel är Newell, Salmon, och Chang som år 2006 

studerade historien bakom produktplaceringen samt La Ferle Carrie, Edwards Steven. M, som ser 

till effektiviteten i att använda sig av produktplacering. 

3.1 Produktplacering 

Bevan talar i sin undersökning om ”The movie’s appeal”, han menar att om 

varumärket/produktens placering är trevlig, attraktivt integrerat eller tillfredsställande i en film 

finns desto mer positiva fördelar för ett varumärke. Att kategorisera produkterna sker genom 

visuell placering, verbal placering och handlingsinriktad placering.
54

  

Med detta menar Bevan att produkter som är placerade genom att man visuellt ser produkten, 

verbalt hör produkten eller om produkten är integrerad med handlingen på ett trevligt, attraktivt 

och tillfredställande sätt har produktplaceringen uppnått positiva effekter. Om 

produktplaceringen sammankopplas med dålig kvalitet, tekniska problem, eller potentiellt 

skadliga hälsoeffekter kommer deras motivation och förmåga leda dem att handla till produktens 

nackdel. 

3.1.1 Klassificering i mätning 

Produktplacering mäts på tre olika sätt enligt Sunil. T och Chiranjeev S. Kohli. Det första sättet 

att mäta produktplacering är genom tillgänglighet, detta är exempelvis i vilken utsträckning 

filmen når människorna, det vill säga hur många som ser filmen och hur många den blir 

tillgänglig för. Detta gör att mindre produktioner kan få mer nischad varumärkesplacering än det 

populära filmerna som exempelvis succéfilmen Transformers.  

 

Det andra sättet att mäta produktplacering är genom påverkan. Kommer produktplaceringen få 

åskådaren att känna, tycka och agera i form av önskad effekt så kommer det att avspeglas på 

aktier och försäljning. Uppnås inte detta kan det vara så att produktplaceringen gjorts felaktig och 

kommer generera motsatt effekt än vad som tidigare önskats.  

                                                           
54
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Det sista sättet att mäta produktplacering är genom frekvent användning, det vill säga, hur ofta  

den syns i bild. Desto fler gånger exponering sker av ett varumärke desto enklare är de att ta till 

sig produkten, detta kräver dock att åskådaren har kännedom om produkten.
55

 

 

3.1.2 Klassificering av produkter 

Varor delas in i tre kategorier inom produktplacering genom att kategoriseras som produkter, 

service och en variation av båda.
56

 Produkterna är materiella ting som går att ta på och ingår i 

Holdbrook och Howards (1977) klassificeringssystem. Holdbrook och Howards delar in 

produkterna utefter tillgängligheten, användning och den ansträngning som läggs ner för att ett 

köp skall ske. De fyra produktkategorierna som används är dagligvaror, handelsvaror, 

shoppingvaror och specialvaror. Murphy och Enis (1986) tog även upp risk som en faktor som 

avgör om konsumtion av en vara skall ske eller inte.
57

 Tillsammans med Holdbrook och Howards 

kategoriseras varorna på följande vis; 

 Dagligvaror – Kategoriseras inte av hög risk eller ansträngning. Det är inte en vara som 

man spenderar mycket tid eller pengar på. Undersökningen ser dagligvaror som 

exempelvis livsmedel. 

 Handelsvaror – Dessa varor har en högre risk samt högre ansträngning, detta beror på att 

konsumenten anser att risken är större än dagligvaror. Ansträngning bör därför göras på 

reklam och annan marknadsföring då produkterna inte lika ofta konsumeras. 

Undersökningen ser handelsvaror som exempelvis, kläder, kosmetika och teknik. 

 Shoppingvaror – Konsumenter kommer spendera mer tid och ansträngning innan ett köp 

av dessa produkter sker samt vara villiga att spendera mer pengar. Undersökningen ser 

shoppingvaror som exempelvis resor och bilar. 

 Specialvaror – Detta rankas högst i ansträngning och risk. Det finns oftast höga priser och 

substitutvaror åtas inte.
58

 Undersökningen ser specialvaror som exempelvis husköp, konst 

och guld. 

Dagligvaruköpen som människor gör visar sig ge mindre avkastning än de andra köpen. 

Vanligtvis används inte produktplacering på produkter som inte upptäcks lätt, så som mat och 

tillhörigheter då det inte uppfattas och inte hamnar i kontext med handlingen.
 59

 

3.1.3 Klassificering av tid 

Positiva effekter tar cirka tre veckor att uppnå innan önskad effekt av avkastning sker efter att ett 

företag använt sig av produktplacering i film. 

Denna strategi är dock inte en långvarig strategi utan visar på att försäljningens första veckor 

ökar men efter några veckor går tillbaka till ursprungliga siffrorna.
60
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För att klassas som produktplacering krävs att produkten är synlig i minst en sekund.
61

 La Ferle 

& Edwards, menar att vanligtvis så integreras produkten in i en film och är inte synlig i mer än 5 

sekunder.  

3.1.4 Position i bild 

Ferraro och Avery menar att det finns två faktorer som förklarar hur placeringen av produkten 

sker genom att visa produkten i bakgrunden eller på nära håll. Desto närmare produkten placeras 

på nära håll desto positivare blir effekten. Utifrån 4 variabler mäts effektiviteten i placeringen, 

den första frågan som bör ställas är; syns varumärket klart? Om detta uppfylls finns större 

chanser för produkten att generera högre avkastning samt öka igenkänningsfaktorn av 

varumärket, företaget och produkten.  

Den andra frågan man bör ställa är; syns den i mitten av bilden? Människan tenderar att 

koncentrera sig på mitten av bilden och resterande omgivning är av sidoeffekt och uppfattas inte 

lika lätt.  

Den tredje frågan man bör ställa sig är; syns produkten med andra produkter? Placeras inte 

produkten rätt kan det generera en negativ effekt.
62

 Det finns en chans att åskådaren får för 

mycket information från många olika aktörer och detta skapar irritation och genererar att 

åskådaren inte längre blir mottaglig för reklamen.  

Den sista frågan hänger samman med fråga nummer tre och används även för att minska brus 

som kan uppfattas, man bör ställa sig frågan om hur stort antal av samma produkter som visas.
63

 

3.1.5 Aktörer 

Horton och Wohl (1956) tog fram begreppet “parasocial interaction” som betyder tittarnas 

interaktion med massmedias huvudkaraktärer och personligheter som dem ser sig samkopplade 

med.
64

 För att åskådaren ska känna samhörighet med karaktären krävs då att filmen är realistisk 

utformad. Beroende på hur människan samspelar och integrerar med karaktärerna i filmen och 

hur dessa produkter används tillsammans med aktören så lagras en känsla eller ett behag som 

triggas när produkterna nästa gång möter konsumenten på marknaden.
65

 

I en undersökning som gjordes år 2006 visade sig att män i huvudroller som mestadels 

presenterades tillsammans med produktplacerings objekten. 
66
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3.1.6 Integration med handling 

Vanligast är att integrera produktplacering i komedier. Detta grundar sig på effekterna av att se 

något som åskådarna antas tycka är lättsamt och roligt som genererar än minder chanser att bli 

distraherad av ovälkomna känslor så som skräck, sorg eller stress.
67

 Det beror också på vad det är 

för slags genre på filmen då vissa filmer genererar lägre avkastningar och bör därför inte använda 

sig av produktplacering så som: 

- Drama– Något lägre avkastning 

- Romantik – Signifikant lägre avkastning. 

 

Det är inte optimalt att placera sina produkter i filmer med för mycket emotionell karakteristik. 

Detta beror på att det emotionella och kognitiva beteendet blir överbelastat och konsumenten har 

inte tid att ta in något annan än känslan. Skulle då reklam påtvingas för exempelvis en bil eller 

någon annan produkt kan detta få en negativ effekt och konsumenterna blir helt enkelt 

irriterade.
68

 

3.1.7 Medveten och omedveten placering 

”The efficient market theory (EMT)” menar att aktiepriset reflekteras på den givna informationen 

om produktplaceringen. Det måste finnas en medvetenhet om att placeringen gjorts för att 

generera effektivitet. Filmindustrin måste klart visa att det föreligger produktplacering för att 

företagen ska kunna få avkastning.
69

 Detta sker genom noga medveten positionering av 

produktplaceringsstrategier som klassificering i mätning, klassificering av produkter, 

klassificering av tid, aktörer, positionering i bild samt integration med handling. 

3.2 Negativa och positiva effekter 

När ett varumärke syns i bild ska det kategoriseras som om det ger utslag av att vara väldigt 

negativ, negativ, positiv eller väldigt positiv.
70

 

Negativ produktplacering innebär att åskådaren påverkas av den information som 

produktplaceringen ger till att bli kritiska till varumärket, företaget eller produkten, särskilt när de 

uppfattar filminnehåll som realistisk.
71

 Åskådare tenderar även att vara mer påtaglig till negativ 

information än positiv, detta grundar sig till psykologiska faktorer inom asymmetriska effekter av 

negativa impulser.
72

 

Negativ påverkan delas in i två kategorier där första kategorin är inre negativitet. Fokus ligger på 

budskapet som sammanvävs med handlingen av filmen och sättet produkten används.  
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Hur den negativa informationen av varumärket framställs i omgivningen och den upplevda 

verkligheten är en stor påverkningsfaktor. Den andra kategorin är yttre negativitet som menas att 

åskådarens egen uppfattning till reklam, filmens utformning eller inställning till produktplacering 

i övrigt påverkar mottagligheten av negativ påverkan om sådan redan föreligger. Detta blir då en 

sidoeffekt som blir svår att kontrollera.
73

                        

Tvingad produktplacering kan även generera negativa effekter och har påvisat sänkta aktiepriser 

om placeringen används på fel sätt. Detta gäller dock inte vid verbala uttalanden. Det handlar om 

att placeringen ska sättas in i rätt tid och på rätt plats tillsammans med handlingen.
74

 Uppenbara, 

även kallat påtvingande, produktplaceringar är något som genererar att åskådarna sätter sig 

negativt till den inkommande informationen och får då ett bakslag av att vara för överdriven.
75

 

 

Ser man i stället till de positiva effekterna till att använda sig av produktplacering finns forskning 

som länkar samman produktplacering och positiv avkastning efter att produkter placerats rätt och 

syns i en film.
76

 

3.3 A three – Dimensional construct of product placement 

Den tredimensionella modellen förklarar olika delar inom produktplacering som ett sätt att mäta 

och förstå användningen. Desto närmare dimensionernas mittpunkt där de tre grenarna möts, 

desto mer integrerad är produktplaceringen med filmen.
77

 

 

Använder företaget sig av några av det tre dimensionerna, visuellt, verbalt eller en kombination 

av båda utan att integrera produktplaceringen rätt i bild, handling eller båda, kommer inte 

effekten av produktplaceringen uppfattas. För att uppfatta den totala bilden av placeringen 

kommer alla produkter sättas ut i relation till hur produkten används.  
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(http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=8178) 

 

3.3.1 Dimension 1 

I toppen av modellen finns den visuella faktorn som existerar inom produktplacering. Med detta 

menas det som människan med ögat ser och teoretiskt klassificeras som en produkt. Produkterna 

sätts in i vad som kallas ”Screen Placement” det vill säga själva placeringen av produkten.  

Beroende på antal gånger som produkten syns genereras olika mätvärden. Placering av produkt 

sker utifrån två tillvägagångsätt. Det första sättet är genom kreativ placering, denna placering 

integrerats med filmens omgivning genom att exempelvis få produkter att synas på affischer eller 

integrerade med omgivningen i annan skepnad än vanligt användningsområde. Det andra sättet är 

att integrera produkten visuellt genom placering i kontexten, exempelvis maten i köket, detta sätt 

kallas på plats placering.
78

 

3.3.2 Dimension 2 

Dimension två ser till sättet att integrera en produkt genom att nämna den verbalt i en dialog. Det 

finns tre olika sätt att använda sig utav verbal placering för att öka effektiviteten i placeringen. 

Detta görs genom att nämna produkten mer än en gång, integrera produkten verbalt i kontexten 

samt ha betoning genom exempelvis rätt tonläge. Att bara nämna produkten en gång har därför 

inte samma effekt som ovanstående kriterier och benämns därför som scriptplaceringar.
79
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3.3.3 Dimension 3 

Den sista dimensionen tar upp integrering mellan filmens handling eller när produkten blir en del 

av en karaktär i filmen. När detta sker kallas det för plotplacering. Denna form kan kombinera 

visuell och verbal placering.
80

 Om inte placeringen görs med en integrering till handlingen 

kommer placeringen kännas fel och skapa irritation hos åskådare. 

3.4 Baker och Crawford  

Mätningen av produktplaceringen i filmer görs utifrån Baker och Crawfords kategorisering av 

produktplacering. I viss mån utgår modellen från 4 kategorier som Baker och Crawford använder 

men kommer att arbetas om för att få med andra viktiga teoretiska aspekter som annars kommer 

att gå förlorade, exempelvis placering av medvetna och omedvetna produkter. Baker och 

Crawford delar upp kategorierna följande:   

 

1. Varumärke både syns och nämns i en eller flera scener. 

Forskaren menar att produktens varumärke skall vara synligt samtidigt som det nämns med 

ord. Det ska då inte vara av generella begrepp utan varumärkets namn ska verbalt nämnas. 

 

2. Varumärke nämns men syns inte. 

Varumärket ska göra sig verbalt uttryckt utan att det syns. 

 

3. Varumärke syns men nämns inte. 

Varumärket ska synas och ingår i denna kategori när den endast är visuell och inte verbal. 

 

4. Varumärket varken syns eller nämns men igenkänns ändå på grund av den säregna 

designen eller utseendet.
 
  

Detta leder till visuell produktigenkänning. En produkt kan existera ensam utan att 

varumärket syns eller att det döljs men kan fortfarande klassas som produktplacering inom 

det facto att publiken känner igen det.
 81

 

 

Dessa fyra kategorier kan sedan rangordnas utifrån ett poängsystem från ett till fyra. I denna 

undersökning har jag som skribent valt att inte rangordna ur ett poängsystem utan rent statistiskt 

se hur mätningarna ser ut samt klargöra medvetna och omedvetna produktplaceringarna som 

integrerats i modellen. Anledningen till vald metod är att poängsystemet inte gynnas då Baker 

och Crawford missat grundliga andra faktorer som krävs för att produktplacering ska få sin fulla 

potential.  

Deras sätt att använda modellen är genom kategorisering av det som föreligger. Den utarbetade 

modellen blir en grund av det som föreligger samt kategorisering av produkten. 
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Produkt: 

 

 

Varumärket 

syns och 

nämns i en 

eller flera 

scener 

Varumärket 

nämns men 

syns inte 

Varumärket 

syns men 

nämns inte 

Varumärket 

varken syns 

eller nämns 

Medveten eller 

omedveten 

produktplacering 

A      

B      

C      

D      

E      

 

(Egen arbetad utifrån Baker, M.J., Crawford, H.A., 1995. Product placement. Working Paper 95 (2)) 

 

3.5 Sammanfattning av teori till modell 

Det tillägg som görs i uppsatsen för att täcka upp tidigare teorier är kategorisering av tid, negativa 

samt positiva effekter, kategorisering av produkt, positionering av produkt, integration av 

handling samt medveten och omedveten placering. Modellen nedan har jag som skribent själv 

utvecklat och jag använder den som referensmodell. 

Utifrån produkter som fastställs i Baker och Crawfords kategorisering av produktplacering ska 

varje produkt besvaras av nedanstående frågor. Om produkten följer det teoretiska 

referensramarna får den ett positivt omdöme och om den inte följer det teoretiska 

referensramarna genererar det ett negativt omdöme, med detta menas att inre och yttre negativitet 

bortses. Detta presenteras sedan i antal sammanlagda produkter och svar utifrån den empiriska 

undersökningen.  
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Frågor: Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?   

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet    

 Påverkan   

 Frekvent  

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig?  

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart?  

 Syns produkten i mitten av bilden?  

 Syns produkten med andra produkter?  

 Antal av samma slags produkter som visas?  

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad?  

 Framförs produkten med en man eller kvinna?  

 Vilken roll har aktören som produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

 

 Har produkten samhörighet med aktören?  

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas produktplaceringen eller kommer den naturligt?  

8. Är produkten:  

 Medvetet placerad?  

 Omedvetet placerad?  

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv  

 Väldigt positiv  

10. Vilken dimension i position ingår produktplaceringen i?  

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

 

11. Om produkten är verbal:  

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med kontexten?  

 Nämns produkten endast en gång?  
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4. Empiri 
Det empiriska materialet är en uppsamling av observationer som gjordes mellan den 15 till 25 

december år 2014 av de två valda filmerna, Hundraåringen som klev ut genom fönstret och 

försvann samt Skumtimmen. 

4.1 Resultat av observation 

Det empiriska materialet presenteras genom modellen Baker och Crawfords, A Three – 

Dimensionell Construct of Product Placement som är integrerad i den egenarbetade modellen 

utifrån teoriavsnittet. En överskådlig förklaring för filmerna framställs i text samt diagram för att 

visa på observationernas resultat.  

4.1.1 Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 

Produktionen av Hundraåringens produktplacering sköttes av företaget Inbetween Entertainment. 

Filmens efter tack gick bland annat till: 

 Försvarsmakten 

 Skaraborgs flygflott 

 Volvo personbilar Sverige 

 Adecco Sweden 

 Media OTL 

 Elitfönster Skandia 

4.1.1.1 Baker och Crawfords 

Utifrån Baker och Crawfords modell genereras en överblick över de produkter som framställs 

inom produktplaceringen för filmen, Hundraåringen som klev ut ur fönstret och försvann. På 

nästa sida finns sammanlagda resultat över produkter som framfördes i filmen, hur dem framförs 

samt om dem kategoriseras som medvetna och omedvetna produkter. 
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Produkt: 

 

 

Varumärket 

syns och 

nämns i en 

eller flera 

scener 

Varumärket 

nämns men 

syns inte 

Varumärket 

syns men 

nämns inte 

Varumärket 

varken syns 

eller nämns 

Medveten/ 

omedveten 

marknadsföring 

 

1. Falukorv    1 Omedveten 

2. Tejp    2 Omedveten 

3. Kok korv    1 Omedveten  

4. Dynamite   2  Medveten 

5. Födelsedags ljus    2 Omedveten 

6. Volvo   5  Medveten 

7. Citroën   1  Medveten 

8. Treo 1    Medveten 

9. Elit fönster   1  Medveten 

10. Vodka explorer   6  Medveten 

11. Zoega   2  Medveten 

12. Acer Laptop   6  Medveten 

13. Mercedes   4  Medveten 

14. Mitsubishi   1 2 Medveten 

15. Guacamole     1 Omedveten 

16. Melon    1 Omedveten 

17. Casio klocka   1  Medveten 

18. LG mobile   1  Medveten 

19. BMW   6  Medveten 

20. Spendrups   1  Medveten 

21. Coca Cola   1  Medveten 

22. Senap    2 Omedveten 

23. AGA gas   1  Medveten 

 

 

     

 

 Varumärket syns och nämns i en eller flera scener 

Endast produkten Treo klassificerades inom denna kategori. Försök att framställa andra produkter 

verbalt och synligt framförs men produktens varunamn framkom inte och går därför inte att 

kategoriseras inom denna kategori. Ett exempel är Elit fönster som syns men endast nämns med 

det allmänna begreppet fönster. 

 

 Varumärket nämns men syns inte 

Inga produkter placerades på detta sätt att man endast hörde varumärkes namn men inte såg 

produkten. Detta sätt att placera varumärken är vanligare för tjänstemarknadsföring men 

applicerades inte som tillvägagångsätt för denna film.  
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 Varumärket syns men nämns inte 

Det var 15 produkter vars varumärke gjorde sig synligt i en eller flera scener. Transportmedel, 

Treo och vodka. Resterande produkterna visades fler gånger i samma scen för att sedan inte 

upprepas mer i filmen. 

 

 Varumärket varken syns eller nämns 

De produkter som existerade i bild utan att dess varumärken syntes kopplas samman med 

omedveten produktplacering. Åtta produkter presenterades utan att varumärket syntes. Den enda 

produkten som vek av från det övriga produkterna var Mitsubishi som användes som en 

omedveten produktplacering det två första gångerna för att i slutet presentera varumärket klart 

och tydligt. Detta gjorde att Mitsubishi till sist fick klassas som en medveten produktplacering i 

filmen. 

 

 Medveten och omedveten marknadsföring 

Av det 23 produkter som framfördes var sju stycken omedvetet marknadsförda, med detta menas 

att produktens varumärke inte syns eller nämns utan att produktens fysiska form framförs verbalt 

eller visuellt. Dessa produkter skiljde sig från produkter som skulle kunna klassas som rekvisita 

då de integrerades med handling och kontext eller på något annat vis fick tittaren att reagera på 

att produkten existerade. Det resterande 16 produkterna visade klara linjer mot vad medveten 

placering ser ut som utifrån tidigare lagar och teorier. 

4.1.1.2 Sammanfattade teori frågor 

Detta är en samanställning av alla produkter utifrån teorier och tidigare forskning inom 

produktplacering. Modellen ”Three – Dimensional Construct of Product Placement” 

sammankopplas även in i dessa frågor genom fråga 10 och fråga 11 för att se hur dem används 

verbalt, visuellt samt variatioen av de båda. 

Svaren fastställs utifrån de 23 produkter som presenterades av Baker och Crawford. Modellen 

finns på nästa sida följt av sammanställning av frågorna.  
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Frågor: Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell 22 stycken 

 Verbal  7 stycken 

 Handlingsinriktad? 18 stycken 

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  1 537 587  
82

 

 Påverkan  - 

 Frekvent 51 gånger 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara 10 stycken 

 Handelsvara 4 stycken 

 Shoppingvara 6 stycken 

 Specialvara 3 stycken 

4. Hur lång tid var produkten synlig? 360 sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? 13 Ja, Delvis 3, 7 Nej 

 Syns produkten i mitten av bilden? 16 Ja, 7 Nej 

 Syns produkten med andra produkter? 10 Ja, 13 Nej 

 Antal av samma slags produkter som visas? 11,6,3,1,1,1 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller kvinna? 20 Män, 3 Kvinnor 

 Vilken roll har aktören som produktplaceringen 

sammankopplas med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

7 Huvudroll, 12 Stor roll, 4 

Liten roll 

 Har produkten samhörighet med aktören? 16 Ja, 7 Nej 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas produktplaceringen eller kommer den 

naturligt? 

4 Påtvingade, 19 naturligt 

8. Är produkten:  

 Medvetet placerad? 16 stycken 

 Omedvetet placerad? 7 stycken 

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ 2 stycken 

 Negativ 5 stycken 

 Positiv 15 stycken 

 Väldigt positiv 1 styck 

10. Vilken dimension i position ingår produktplaceringen i?  

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

2 stycken 

20 stycken 

11. Om produkten är verbal:  

 Nämns produkten mer än en gång? 4 gånger 

 Integreras produkten verbalt med kontexten? 7 gånger 

 Nämns produkten endast en gång? 3 gånger 
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1. Är produktplaceringen Verbal, Visuell eller Handlingsinriktad? 

Under filmen presenterades 22 olika produkter visuellt, verbalt nämndes produktens namn sex 

gånger samt integrades med handlingen 18 gånger. Detta betyder att en produkt kan användas 

både visuellt samtidigt som den används verbalt och på olika sätt integreras med handlingen. 

2. Vilken klassificering finns inom Tillgänglighet, Påverkan och Frekvens? 

Enligt svenska filminstitutets hemsida sågs filmen på bio av 1 537 587 personer. Det finns där 

efter ett mörkertal av dem som sett filmen på DVD samt laddat ner den. Påverkan går i denna 

studie inte att undersöka då denna del valts bort. Frekvens på antal gånger som produkter blir 

synligt i filmen är 51 gånger. 

 

3. Hur klassificeras produkten Dagligvara, Handelsvara, Shoppingvara och Specialvara 

Dagligvaror hade det högsta antal produktplaceringar med 10 produkter, sedan följde 

shoppingvaror med sex produkter, handelsvaror med fyra produkter och till sist specialvaror med 

tre produkter.  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 

Produkternas sammanlagda produktplaceringstid var 360 sekunder det vill säga 6 minuter. I 

denna beräkning ingår inte Guacamole som endast nämndes och inte syntes. Nedanstående 

modell visar indelningen av produkternas tidsaspekter. Det första sju produkterna är omedvetet 

placerade, därefter medvetet placerade. 
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5. Position i bild 

 Syns varumärket klart? 

Inom denna kategori har produkterna delats in i; varumärket syns inte alls, varumärket syns 

delvis samt varumärket syns. 13 produkter visar klart och tydligt sitt varumärke i bild medan tre 

produkter visar varumärket suddigt i bakgrunden. Sju produkter visar inte varumärket och är även 

produkter som klassificeras som omedveten produktplacering. 

 

 Syns produkten i mitten av bilden? 

16 produkter är placerade i mitten av bilden, medan sju produkter är placerade till bildens ytter- 

kant. 

 

 Syns produkten med andra produkter? 

Produkter som inte placeras med andra produkter var 13 stycken, dessa visade sig vara 

shoppingvaror och handelsvaror vilket även visade sig vara medvetet produktplacerade. Det enda 

som sticker ut är melonen som ingår i omedveten produktplacering men syntes som en ensam 

produkt. De resterande 10 produkterna visades tillsammans med andra produkter, ofta 

oidentifierbara eller slarvigt utställda. Här ingår alla omedvetna produktplaceringar samt den 

enda kategoriserade specialvaran. De resterade medvetna produktplaceringarna för Spendrups 

och Coca-cola börjar nu luta åt en mer omedveten placering grundat på den vagt visade skärpan 

på bilden samt placeringen. 

 

 Antal av samma slags produkter som visas? 

Produktplaceringar av livsmedel sker 11 gånger, elektronik tre gånger, transport och 

transportmedel sex gånger, medicin en gång, byggmaterial en gång och sprängmedel en gång. 

6. Aktörer 

 Är filmen realistisk utformad? 

Filmen är realistiskt utformad, handlingen är något som skulle kunna hända, filmen är bra gjord 

och skådespelarna är realistiska. Ur dessa aspekter klassificeras denna film som realistisk. 

 Framförs produkten med en man eller kvinna? 

Produkter som var produktplacerade med en kvinnlig aktör räknades till tre produkter, två av 

produkterna klassificerades som omedvetna produktplaceringar och kategoriserades som 

dagligvaror. Den sista produktplaceringen var medveten och klassificerades som en handelsvara. 

De 20 resterande produkterna placerades tillsammans med män. 
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 Vilken roll har aktören som produktplaceringen sammankopplas med? (Huvudroll, stor 

roll, liten roll) 

Produktplaceringarna tenderade att presenteras av stora roller. 12 produktplaceringar gjordes av 

stora roller och sju placeringar av huvudrollen. Små roller hade fyra produktplaceringar där 

mestadels av produkterna var omedvetna produktplaceringar. 

 

 Har produkten samhörighet med aktören? 

Det flesta produkter har en samhörighet med aktören genom att placeringen används i sin 

naturlighet och är integrerad med aktören. 16 produktplaceringar stämmer in med anpassning 

mellan produkt och aktör. Sju produktplaceringar stämmer inte in på ovanstående utan finns i 

bakgrunden eller används inte av aktören på ett realistiskt sätt. 

 

7. Integration med handlingen? 

Naturligt sätt att integrera produktplaceringen med handlingen var markant större än det 

påtvingande placering på fyra produkter. Naturliga placeringen var 19 produkter. 

 

8. Är produkten medveten eller omedveten? 

Som i Baker och Crawford visar det sig att det medvetna produktplaceringarna var 16 produkter 

och det omedvetna produktplaceringarna var sju stycken. 

 

9. Negativ eller positiv effekt? 

Endast en produkt klassificeras som väldigt positiv och det var Absolut vodka som var 

anledningen till att huvudkaraktären Allan blev vän med sin kompanjon. Spriten följer sedan med 

i hela filmen och är anledningen till Allans spännande liv och äventyr. Majoriteten av 

produktplaceringarna var av positiv karaktär som menas att produkterna lönades att visas i filmen 

antingen igenom att det ökar igenkänningsfaktorn eller skapar positiva associationer till 

produkten. 15 produkter klassades som positiva. Negativa placeringar för produkter var fem 

stycken som berodde på att placeringen kändes påtvingade eller tagna ur sammanhanget. Det 

hade också med det verbala att göra där produkten direkt kritiserades. Resterande två produkter 

klassades som väldigt negativa. Detta grundar sig på att produkten dynamit spränger upp en räv 

och en människa i luften. Den andra produkten var bilen BMW som orsakade två krockar och 

allvarlig skada samt död för en passagerare. 

 

10. Vilken dimension i position ingår produktplaceringen i? 

I denna fråga är endast produkter som är visuella väsentliga så produkterna mäts utifrån det 22 

produkter som syns, Guacamolen faller bort ur denna fråga. 21 av produkterna presenteras på 

plats genom att integrera med det användningsområde som vanligtvis är anpassat för produkten. 

En av produkterna placerades på ett kreativt sätt genom att användas på ett icke kommersiellt 

sätt. Exempelvis korven som användes för att sättas runt dynamit för att locka fram en räv.  
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11. Om produktplaceringen är verbal:  

Det fanns sju produkter som nämns verbalt, dynamit, födelsedagsljus, Treo, Elitfönster, Explorer 

Vodka, Guacamole och melon. Alla dessa produkter använder sig av produktnamn snarare än 

varumärke, den enda produkten som nämndes med varumärke är Treo. 

 

 Nämns produkten mer än en gång? 

Fyra produkter nämndes mer än en gång, oftast under en och samma scen i samband med att 

varumärket precis hade synts eller var i bild. Ett exempel var Elitfönster som nämndes vid det 

generella begreppet fönster ett flertal gånger efter det att varumärket hade synts. 

 

 Integreras produkten verbalt med kontexten?  

Alla produkterna integrerades tillsammans med kontexten. Det vill säga produkterna och 

handlingen gick hand i hand med det verbala. 

 

 Nämns produkten endast en gång? 

Treo, melon och guacamole nämndes endast en gång, Treo var den produkt som hade det mest 

positiva egenskaper samt mest integrerad med handlingen av det tre produkterna, även den enda 

som klassades som medveten produktplacering av de tre produkterna. 

4.1.2 Skumtimmen 

Produktionen av Skumtimmens produktplacering hade inga klara samarbeten inom 

produktplacering och kunde därför inte klargöra om samarbeten skedde eller inte. Inga tack till 

specifika företag skedde eller sponsorer framkom.  

4.1.2.1 Baker och Crawfords 

Baker och Crawfords modell ger en överblick över produktplaceringen för filmen Skumtimmen. 

På andra sidan finns sammanställningen av modellen samt resultat över produkter som 

framfördes i filmen. 
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Produkt: 

 

 

Varumärket 

syns och 

nämns i en 

eller flera 

scener 

Varumärket 

nämns men 

syns inte 

Varumärket 

syns men 

nämns inte 

Varumärket 

varken syns 

eller nämns 

Medveten eller 

omedveten 

produktplacering 

1. Armol   2  Medveten 

2. Volvo   7  Medveten 

3. Vin   6  Medveten 

4. Pax  1  5 Medveten 

5. Coca-Cola    1 Omedveten 

6. Lövbergs Lila   1  Medveten 

7. Göteborgs Rape 1    Medveten 

8. Skåne öl   2  Medveten 

9. A-Fil   1  Medveten 

10. Arla Lätt mjölk   1  Medveten 

11. Bregott   1  Medveten 

 

 Varumärket syns och nämns i en eller flera scener 

Göteborgs Rapé syns och nämns flertal gånger i filmen och är den enda produkten som framställs 

på detta sätt. Produkten Pax syns dock inte varumärket på skon och därför kan produkten inte 

kategorisera inom denna kategori.  

 

 Varumärket nämns men syns inte 

Produktplaceringen för varumärket Pax sker genom att verbalt presentera det som ett väl etablerat 

varumärket i filmen inom barnskor. Det är medvetet placerat och framkommer tydligt i tal. 

 

 Varumärket syns men nämns inte 

Mestadels av produkterna där varumärket syns men inte nämns finns inom denna kategori. Åtta 

produkter placerades av det totala 11.  

 

 Varumärket varken syns eller nämns 

Här ingår varumärket Pax, produktplaceringen introduceras tidigt utan att visa eller tala om 

produktens varumärke för att sedan nämna den verbalt. Andra produkten som kategoriseras inom 

denna kategori är Coca-Cola, varumärket exponeras inte utan känns igen av flaskan och den röda 

etiketten. Pax klassas som en medveten medan Coca cola klassas som en omedveten 

produktplacering.  

 

 Medveten och omedveten marknadsföring 

Av det 11 produkter som framställs inom produktplacering var endast en produkt av omedveten 

placering. Resterande 10 produkter var av medveten placering. 
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4.1.2.2 Sammanfattade teorifrågor 

Detta är en sammanställning av alla produktplaceringar som framkommer i filmen Skumtimmen. 

Utifrån tidigare teorier sammanställs dem för att se hur de olika produkterna kategoriseras och 

framställs. Fråga 10 och fråga 11 integreras med modellen Three – Dimensional construct of 

product placement.  

Sammanställning av modellens finns på nästa sida, även resultatet sammanställs utifrån frågorna i 

tabellen.  
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Frågor: Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell  10 stycken 

 Verbal   1 styck 

 Handlingsinriktad?  7 stycken 

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  63 163  
83

 

 Påverkan  - 

 Frekvent 28 gånger 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara 8 stycken 

 Handelsvara 2 stycken 

 Shoppingvara 1 styck 

 Specialvara 0 styck 

4. Hur lång tid var produkten synlig? 152 sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? 8 Ja, 3 Nej 

 Syns produkten i mitten av bilden? 10 Ja, 1 Nej 

 Syns produkten med andra produkter?  3 Ja, 8 Nej  

 Antal av samma slags produkter som visas? 8,1,1,1 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller kvinna? 6 Kvinna, 5 Man 

 Vilken roll har aktören som produktplaceringen 

sammankopplas med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

6 Huvudroll, 5 Stor roll, 0 Liten 

roll 

 Har produkten samhörighet med aktören? 7 Ja, 4 Nej 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas produktplaceringen eller kommer den naturligt? 1 Påtvingad, 10 Naturligt 

8. Är produkten:  

 Medvetet placerad? 10 stycken 

 Omedvetet placerad? 1 styck 

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ 0 

 Negativ 2 stycken 

 Positiv 9 stycken 

 Väldigt positiv 0 

10. Vilken dimension i position ingår produktplaceringen i?  

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

0  

11 stycken 

11. Om den är verbal:  

 Nämns produkten mer än en gång? 2 Nej 

 Integreras produkten verbalt med kontexten? 2 Ja 

 Nämns produkten endast en gång? 2 Ja 
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1. Är produktplaceringen Verbal, Visuell och Handlingsinriktad? 

Av 11 produkter som framfördes i filmen var 10 stycken av visuell karaktär, alla dessa 

produktplaceringar var medvetna. Två av dessa var verbala och sju produktplaceringar var 

handlingsinriktade. 

2. Vilken klassificering finns inom Tillgänglighet, Påverkan och Frekvens? 

Svenska Filminstitutet visar tillgängligheten på deras hemsida, filmen sågs på bio av 63 163 

besökare. Det finns bortfall inom dem som sett filmen via andra medier men som statistiskt sätt är 

svåra att beräkna och därför bort ses dessa siffror. Påverkan har valts bort och frekvensen för 

produktplaceringen är 28 gånger. 

3. Hur klassificeras produkten Dagligvara, Handelsvara, Shoppingvara och Specialvara 

Mestadels av produkterna var dagligvaror. Åtta produkter presenterades på detta sett medan två 

produkter klassificerades som handelsvaror och en som shoppingvara. I denna film fanns det 

ingen produkt som levde upp det krav för vad en specialvara ska innehålla. 

4. Hur lång tid var produkten synlig? 

Den totala produktplaceringen av produkter varade i 152 sekunder nästan 3 minuter. 

Nedanstående modell visar indelningen av produkternas tidsaspekter i sekunder.  
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5. Position i bild 

 Syns varumärket klart? 

Åtta produkter visade klart sitt varumärke, med detta menas att varumärket var synlig för 

åskådaren. Tre produkter var inte så framgående med att visa sitt varumärke klart och tydligt eller 

presenterades suddigt, dessa produkter var Coca-cola, vin och Pax. Pax varumärke syntes inte 

men uttalades verbalt, vinet kräver att åskådaren har tidigare kännedom om varumärket för att 

kunna placera det bättre och samma gäller för Coca-cola. 

 Syns produkten i mitten av bilden? 

Endast produkten Coca-cola presenterades utanför bildens mitt, resterande tio produkter 

presenterades i center av bilden. 

 

 Syns produkten med andra produkter? 

Tre produkter visades tillsammans; A-fil, Arla och Bregott. Det andra åtta produkterna visades 

utan att någon annan produkt var synlig.  

 Antal av samma slags produkter som visas? 

Produktplaceringar av livsmedel sker åtta gånger, transport och transportmedel en gång, kläder en 

gång och vapentillbehör en gång. 

6. Aktörer 

 Är filmen realistisk utformad? 

Filmen var realistisk i sin utformning, skådespel och handling. Det känns som att detta skulle 

kunnat inträffa och ökar på detta sätt verklighetskänslan i filmen. 

 

 Framförs produkten med en man eller kvinna? 

Produktplaceringar i denna film sker sex gånger tillsammans med en kvinna och fem gånger 

tillsammans med en man. 

 Vilken roll har aktören som produktplaceringen sammankopplas med? (Huvudroll, stor 

roll, liten roll) 

Sex av produkterna sammankopplas tillsammans med huvudrollen. Det finns ett flertal stora 

roller där fem av produkterna placeras tillsammans med exempelvis poliskommissarien och 

huvudrollens pappa. Det finns ingen produktplacering inom små roller. 

 Har produkten samhörighet med aktören? 

Produkten har samhörighet med aktören i sju fall av de 11 produktplaceringarna. De resterande 

fyra produkter som inte har samhörighet med aktören är fyra produkter; Coca-Cola, A-fil, Arla 

och Bregott. 
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7. Integration med handlingen? 

Endast en produkt kändes påtvingad; Coca-cola flaskan som kändes felplacerad. Resterande 10 

produkterna var naturligt integrerade med handlingen. 

8. Är produkten medveten eller omedveten? 

Coca-cola var den enda produkten som klassificerades som omedveten och detta grundar sig på 

det vaga sättet produkten placerades. Resterande produkterna var medvetet placerade. 

9. Negativ eller positiv effekt? 

Inga av produkterna klassificerade sig som väldigt negativ eller väldigt positiv. Generellt sett så 

var majoriteten av produkterna positivt placerade. Nio produkter var positivt placerade och två 

produkter var negativt placerade. De negativt placerade produkterna var Armol som kopplas 

samman med vapnet som Nils Kant, mördaren använder när han skjuter två tyskar och en polis 

samt varumärket Pax som kopplas samman med den försvunna pojken som dog i filmen. Båda 

dessa indikerar på tragedi.  

 

10. Vilken dimension i position ingår produktplaceringen i? 

Alla produkter som presenteras i filmen görs genom på plats placering. 

11. Om produkten är verbal:  

 Nämns produkten men än en gång? 

Ingen av produkterna som verbalt nämns uppkommer mer än en gång. 

 Integreras produkten verbalt med kontexten?  

Båda produkterna som nämns verbalt integreras med kontexten genom att Pax förhåller sig till att 

märket är så vanligt så att det blir svårt att veta vem som skulle kunna ha haft skon samt 

Göteborgs rape där produkten sammankopplas till att kunna hitta personen som gjorde inbrott i 

mördarens hem. 

 Nämns produkten endast en gång? 

Produkterna nämns endas en gång utan att upprepas mer i filmen. 
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5. Analys 
 

5.1 Analys av Hundraåringen och Skumtimmen 

I filmerna Hundraåringen och Skumtimmen finns många liknande sätt produkter tenderar att 

placeras på. Det finns likheter då båda filmerna grundar sig på böcker, har geografiska 

skildringar och hoppar i tiden, det vill säga berättar och visar vad som hänt tidigare. Filmerna 

skiljer sig även genom genre, demografi genom åldersspann, manliga och kvinnliga aktörer. 

Analysen kommer se till skillnader och likheter som syns i produktplaceringen för att syftet och 

frågeställningen ska kunna besvaras. 

5.1.1 Baker och Crawford 

Hundraåringen presenterar 23 produkter medan Skumtimmen presenterar 11. Modellen som 

Baker och Crawford tar fram indikerar det vanligaste sätten produkterna placeras på. I den första 

kategorin inom ”Varumärket syns och nämns i en eller flera scener” finns inga skillnader i 

produktplaceringen, både Hundraåringen och Skumtimmen visar på att endast en produkt 

kategoriseras. Det tyder på att detta sätt att produktplacera inte är vanligt förekommande. Det är 

någorlunda missvisande när man ser till modellen ”A three- Dimensional construct of product 

placement” som menar att integrationen mellan visuell och verbal placering tillsammans med 

handling kan ge en bättre upplevelse mellan film, produkt och potentiella köpare. Att filmerna 

inte använder sig av detta sätt att produktplacera kan bero på att det lätt leder till en påtvingad 

produktplacering som kommer ta mycket av åskådarens uppmärksamhet samt skapa en irritation 

hos dem menar forskaren Wiles, M. A, och Danielova, A. Det samma gäller nästa kategori 

”Varumärket nämns men syns inte”.  

 

I den andra kategorin ”Varumärket nämns men syns inte” hade filmen Hundraåringen inte någon 

produkt som följde kraven som Baker och Crawford satt upp. Skumtimmen skiljde sig något 

genom att presentera varumärket Pax. Pax är en nischad produkt som riktar sig till försäljning av 

skor för små barn. Forskarna Sunil. T och Chiranjeev. S kopplar samman kravet på tillgänglighet 

och menar att små produktioner lättare leder till nischade aktörer, produkterna når inte ut till en 

lika bred publik. Skumtimmen indikerar till en liten produktion med nischade märken inom 

denna kategori.  

 

Den tredje kategorin ”Varumärket syns men nämns inte” visar sig vara det vanligaste sättet att 

produktplacera produkter på och kopplas i direkt samband med medveten produktplacering. Här 

hade filmen Hundraåringen 15 av 23 produkter vilket tyder på 65.22 procent i synlighet för 

varumärket. Skumtimmen presenterade åtta produkter av 11 vilket tyder på en produktplacering 

inom den tredje kategorin på 72.73 procent. Att detta är ett vanligt sätt att synas på kopplas 

samman till de positiva effekterna av att visualisera produkten där avkastning sammankopplas 

med det varumärke som exponeras, menar forskaren Ekaterina.V.  
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Den fjärde kategorin ”Varumärket varken syns eller nämns”, kopplas samman med omedveten 

produktplacering då varumärket inte kommer i direkt kontakt med publiken. I filmen 

Hundraåringen presenterades åtta produkter på ett omedvetet sätt, en procentdel på 34.78 procent 

medan Skumtimmen endast presenterade två produkter, en procentdel på 18.18 procent. Att 

använda sig av en större mängd omedvetna produktplaceringar kan bero på det forskarna La 

Ferle. C och Edwards. S tar fram i sin forskning, det vill säga att åskådaren inte är lika påtaglig 

att koncentrera sig på omgivningen när man ser på filmer inom genren drama, romantik, action 

och kommer därför generera en negativ bild av placeringen om produkten blir för påtaglig. Den 

negativa effekten kommer sedan leda till irritation hos åskådaren. La Ferle. C och Edwards. S ser 

då att det är gynnsamt att använda mer produktplacering inom genren komedi, där av den högre 

procentdelen för Hundraåringen än Skumtimmen. 

5.1.2 Sammanfattning av teori till modell 

Utifrån empirin kommer analysen göras i samband med den teori som tidigare ligger till grund 

för undersökningen. Tidigare forskare, egen forskning samt genom observation och egenarbetad 

modell.  

5.1.2.1 Produktplacering  

Filmen Hundraåringen omfattas av en större produktion än Skumtimmen och var tillgänglig i en 

större skala. Sunil. T, och Chiranjeev. S, visar i sin forskning att tillgängligheten har stor 

betydelse för om företagen självmant vill sponsra filmen eller på något annat sätt interagera 

medvetet i filmkonceptet. Hundraåringen har flertal sponsorer medan Skumtimmen inte 

presenterar någon samarbetspartner. Teorierna verkar stämma, tillgängligheten har betydelse när 

företag medvetet placerar produkter i filmer. Filmens kategori spelar även en viktig roll inom 

produktplacering som visar att komedier lättare leder publiken till impulsköp av varor som 

tidigare sätts på film menar La Ferle. C, och Edwards. S. Detta skulle kunna vara en indikation 

till att fler produkter presenteras i Hundraåringen än i filmen Skumtimmen som är baserad på 

drama/thriller. Filmerna som undersöktes i denna studie indikerar att teorierna om tillgänglighet 

och genre stämmer för de två valda objekten. 

5.1.2.2 Klassificering i mätning 

Tillgängligheten är ett av tre sätt att mäta hur en produktplacering använts menar Sunil. T och 

Chiranjeev. S. Där av har Hundraåringen större tillgänglighet med sina publiksiffror på 1 537 587 

besökare år 2013 än Skumtimmens 63 163 besökare och har då fler produkter placerade. 

Påverkan är det andra mätinstrumentet som endast används efter det att filmen och produkten 

blivit exponerad. Påverkan används inte i denna undersökning då studien är deskriptiv på hur 

produktplaceringen görs och inte vad det genererade för påverkan på produkternas försäljning. 

Den sista faktorn var frekvent användning där Hundraåringen hade betydligt högre användning 

av produkter, det vill säga 23 produkter än i filmen Skumtimmen som visade 11 produkter. 

Frekvensen för Hundraåringen var 51 gånger och Skumtimmen hade en frekvens på 28 gånger.  
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För att generellt visa hur många gånger varje produkt används har Hundraåringen en 

produktfrekvens per produkt på 2.21 gånger samt Skumtimmen en produktfrekvens på 2.54 

gånger per produkt. Produktfrekvensen definierar hur många gånger som varje produkt visas. 

Detta indikerar att mindre produktioner kan ha färre produktplaceringsobjekt men exponera dem 

fler antal gånger än större produktioner.  

5.1.2.3 Klassificering av produkter 

Forskarna La Ferle. C, och Edwards. S, visar att det minst lönsamma sättet att produktplacera 

produkter genom de fyra varukategorierna som Holdbrook och Howards kategoriserar som 

dagligvaror, handelsvaror, shoppingvaror och specialvaror är dagligvaror. La Ferle. C, och 

Edwards. S, menar även att det är därför de sällan används.  

I svensk filmproduktion stämmer inte detta då dagligvaror hade en majoritet av placeringar för 

båda filmerna. Vanligaste produkterna kategoriseras som dagligvaror. Hundraåringen hade 43,48 

procent av produkterna som dagligvaror, dock var dessa dagligvaror 30.33 procent omedvetet 

placerade. Skumtimmen hade 72,73 procent av produkterna som dagligvaror och endast 9,1 

procent var omedvetna. Detta indikerar att produktplacering inom dagligvaror är vanliga och att 

stora produktioner tenderar att ha fler omedvetna dagligvaror än små produktioner.  

Handelsvaror, shoppingvaror och specialvaror är sedan det mest effektivaste sättet att 

produktplacera produkter inom filmer menar La Ferle. C. Hundraåringen hade 17.39 procent 

handelsvaror, var av alla var medvetet placerade samt Skumtimmen hade 18.18 procent. Här ser 

vi likheter i båda filmerna i proportion mellan användning av handelsvaror och positionering. 

Shoppingvaror hamnade på en användningsgrad av 26.08 procent i Hundraåringen men endast 

9,1 procent i Skumtimmen. Specialvaror hamnade även här filmen Hundraåringen på exponering 

på 13,04 procent gentemot Skumtimmens 0 procent.  

Detta indikerar att större produkter produktplacerar fler produkter som kräver högre betänketid, 

engagemang och risk än vad mindre produktioner använder sig utav. Allt detta tyder på att 

tillgängligheten är större i stora produktioner. 

5.1.2.4 Klassificering av tid 

Alla produkter är synliga i minst en sekund och klassas därför som produktplacerade enligt 

tidsformatet. Medelvärdet för varje produktplacering i sekunder i filmen Hundraåringen är 15. 65 

sekunder. En parameter som har ökat medelvärdet är produkten Vodka Explorer som syns i hela 

90 sekunder, hade produkten använts på ett annat sätt hade resultatet blivit mer trovärdigt 

gentemot de tidigare teorierna. Ser man till frekvensen som en variabel får vi en annan form av 

uträkning där synligheten för alla produkter är 51 gånger och den samanlagda tiden 360 sekunder 

per gång, produkten som visas i sitt medelvärde blir då 7,06 sekunder och lutar närmre mot 

klassifiseringen av tid där La Ferle. C, och Edwards. S, menar att produkten skall vara synlig i 

ungefär 5 sekunder.  
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I Skumtimmen får vi medelvärdet i produkter på 13,82 sekunder och medelvärdet av frekvent 

användning av produkterna på 5,43 sekunder vilket överensstämmer med tidigare teorier. Större 

produktioner tenderar att visa produkter längre än små produktioner  

5.1.2.5 Position i bild 

Enligt Ferraro och Avery ska produkter placeras synligt, i mitten av bilden, utan andra produkter.  

Denna strategi används för att generera en positiv effekt av produktplaceringen. Hundraåringen 

placerade 56,52 procent av sina produkter klart och synligt samt 13,04 procent av produkterna på 

gränsen, resterande 33.44 procenten misslyckades i placering och synlighet. Dessa produkter var i 

största del omedvetet placerade. 69,57 procent av produkterna placerades i mitten av bilden och 

56,52 procent presenterades som ensamma produkter. Detta indikerar att svensk filmproduktion 

följer det råd som tidigare forskare framställt för lyckad produktplacering när det kommer till 

filmen Hundraåringen.  

I filmen Skumtimmen placerades 72,73 procent av produkterna klart, 90,91 procent i mitten av 

bilden samt 72,73 procent presenterades som ensamma produkter. Detta var en betydligt högre 

procent än i filmen Hundraåringen. Indikationer på att mindre produktioner verkar vara bättre på 

att positionera sig än större produktioner då betydligt högre procenttal presenterades i filmen 

Skumtimmen än i Hundraåringen. Detta kan dock bero på att omedvetna produktplaceringar 

tenderar att inte följa samma regler som medvetna produktplaceringar. 

En annan variabel som Ferraro och Avery tog upp är antal av samma slags produkter som visas, 

här kategoriserades produkterna tillsammans med den kategori som användes mest. Livsmedel 

som kopplas samman med Holdbrook och Howards dagligvaror toppade användnings- 

frekvensen på båda filmerna och räknas därför som olönsamma enligt La Ferle. C, och Edwards. 

Dagligvaror skapar en negativ effekt av att produkten inte blir tillräckligt synlig. 

5.1.2.6 Aktörer 

För att kunna ta till sig produkterna som placeras måste filmen vara realistisk samt inneha aktörer 

som åskådarna kan relatera till menar forskarna Horton och Wohl. Forskaren Ignasio Ronaldo 

menar även att produkter som placeras i realistiska filmer med en negativ anknytning kan 

generera negativa effekter som exempelvis att åskådarna blir kritiska till varumärket. Båda 

filmerna var realistiskt utformade men hade en annan struktur när det gäller män och kvinnor. 

Cornwell. T, menar tillsammans med andra forskare att människan relaterar olika till aktörerna 

och skapas ett samband mellan dessa så leder detta enklare till konsumtion av produkten som 

placeras i film.  

Vissa produkter är tillägnade att ses av män då män är största konsumenterna av vissa varor samt 

andra produkter är riktade till kvinnor. I dessa filmer så visades produkterna för Hundraåringen i 

stort sätt av män. 86,96 procent av produkterna placerades av en man, detta är inte konstigt då 

huvudrollen var spelad av en man och produkterna visades av huvudrollen 30,43 procent av 

tiden. Även stora roller spelades av män som presenterade produkterna 52,17 procent av tiden. 
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Kvinnorna hade endast små roller och var sällan placerade länge med medvetna 

produktplaceringar. 

I Skumtimmen var huvudrollen spelad av en kvinna vilket genererade att 54,55 procent av 

produkterna placerades med kvinnan vilket även överensstämde med de 54,55 procent av 

produktplaceringarna som utfördes av huvudrollen. Vid större roller presenterades 

produktplaceringen av män och filmen hade inga produkter som placerades med små roller.  

I La Ferle. C, och Edwards undersökning visade det sig att produkter mestadels visas av 

huvudroller som spelas av män. I denna undersökning är det vanligast att män presenterar 

produkten men fokus läggs mer på huvudrollen och stora roller. Detta kan bero på det Sunil. T, 

och Chiranjeev. S, visar i sin forskning om tillgänglighetens stora betydelse och frekvent 

användning av produkten. Horton och Wohl begrepp om parasocial interaction formulerades en 

egen fråga in i Kolari.S, modell, fråga 6.4 ”Har produkten samhörighet med aktören”. I filmen 

Hundraåringen visar 69,57 procent att produkten har samhörighet med aktören. I filmen 

Skumtimmen visar 63,64 procent av produkterna interaktion med aktören. Indikationer tyder på 

att det är viktigt att det finns samhörighet och att svensk filmproduktion använder sig av denna 

metod. 

5.1.2.7 Integration med handling 

Hundraåringen och Skumtimmen är av två olika genre och detta kan vara anledningen till 

olikheter i produktplacerings tekniker. Ekaterina. V, och Grigori. E, menar att detta beror på 

kognetiva faktorer som gör oss omedvetna och inkapabla att ta till oss annan information om 

åskådaren utsätts för drama eller romantik. Skumtimmen är mer emotionellt laddad än 

Hundraåringen och därför skiljer sig antal presenterade produkter. Det krävs dock att produkter 

som placeras i filmen inte är påtvingade då detta kommer störa upplevelsen ur kognitiva aspekter. 

Fråga om påtvingad produktplacering eller produktplaceringens naturlighet är därför att ta i 

beaktan. I Hundraåringen var 79,17 procent naturligt integrerade med handlingen och i 

Skumtimmen var hela 90,91 procent av produkterna integrerade med handlingen. Detta tyder på 

filmindustrins medvetenhet om att integrera produktplacering inom handlingen för att inte skapa 

negativa effekter som kan komma att störa åskådarna. 

5.1.2.8 Medveten och omedveten placering 

I modellen Baker och Crawford genererades en indikation på hur många produkter som 

placerades medvetet och omedvetet. EMT (The efficient market theory) menar att en medveten 

placering reflekteras på aktiepriserna på ett positivt sätt och bör därför eftersträvas för maximal 

utnyttjande av produktplaceringen. I filmen Hundraåringen var 69,57 procent av produkterna 

medvetet placerade och i filmen Skumtimmen var 90,91 procent av produkterna medvetet 

placerade. Det är att eftersträva medveten produktplacering framför omedveten då avkastningen i 

sig ökar. 
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5.1.2.9 Negativa och positiva effekter 

Hur produkter framförs har en betydelse för om åskådarna ska ta till sig produkten eller inte. 

Konsumenter vill sällan köpa produkter som sammankopplas med misslyckanden eller dålig 

kvalitet, därför är det viktigt att produkterna har en positiv anknytning med handlingen. 

Ahluwalia. R, menar att människan lättare tar till sig negativa impulser än positiva och därför bör 

företag vara extra noga att granska hur deras produkter används i filmen innan det filmatiseras. 

Det kan exempelvis som Hundraåringen ta hjälp av studios som hjälper produkter användas på 

bästa sätt. I filmen Hundraåringen var 69,67 procent av produkterna av positiv karaktär och i 

filmen Skumtimmen var 81,82 procent positiva. Produkter som inte framställs positiv kopplas 

samman med att produkten kritiseras eller inte fungerar. 

5.1.3 A three –Dimensional construct of product placement 

 Dimension 1 

Placeringen av produkter i filmen Hundraåringen sker i 90,91 procent av tiden som på plats- 

placering medan filmen Skumtimmen placerar alla sina produktplaceringar på detta sätt. 

Modellen ”Three – Dimensional construct of product placement” visar att det är vanligast att 

placera produkter med handlingen. Detta kan bero på att uppmärksamheten för produkten 

förstärks samt ökar tillgängligheten för åskådarna att märka produkten och dess 

användningsområde på ett naturligt sätt. 

 Dimension 2 

Inom den andra dimensionen vill man uppnå hög frekvens av återupprepning verbalt av 

produktens varumärke eller produktens namn. I filmen Hundraåringen finns sju produkter som 

nämns verbalt. Alla produkter integreras med kontexten och stämmer därför in med kraven för 

dimension två. Produkter som nämns mer än en gång har en procentdel på 57,14 procent vilket 

betyder att dessa produkter enklare uppfattas av åskådarna. 42,86 procent av produkterna nämns 

endast en gång och kommer därför inte ha samma positiva effekt som om de nämndes fler 

gånger. I filmen Skumtimmen finns endast en produkt som presenteras verbalt med sitt 

varumärke och en produkt som nämns vid det generella begreppet. Dessa återupprepas inte och 

har då en låg effektivitet i placeringen, båda är integrerade i handlingen. 

 

 Dimension 3 

Den sista dimensionen har en hög grad av handlingsinriktad placering men faller i att kunna 

presentera produkter verbalt och visuellt samtidigt. Detta gör att den positiva effekten försämras i 

placeringen. Det är inte alla forskare som håller med här och menar som tidigare nämnt att det 

finns styrkor i att endast vara visuell eller verbal. Utifrån detta kan jag som skribent sammanställa 

att svensk filmindustri använder sig mestadels av visuellt framträdande produkter, vissa inslag av 

verbala produktplaceringar för stora produktioner, dock låg användning inom små produktioner 

samt att båda filmerna är högt handlingsinriktade i sin produktplacering. 
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5.2 Etik och moral 

Att upplysa om den etik och moral som företag i allmänhet bör följa oavsett vilken verksamhet 

företagen arbetar inom så är det väsentligt att upprätthålla ett hållbart fungerande samhälle. 

Genom filmindustrin utsätts människor för en värld som inte alla annars skulle få vara med om. 

Vi möts av mord, krig, droger och andra brott tillsammans med produkter som skadar vår hälsa. 

Att sätta lagar för vad som egentligen får synas på film är nästan omöjligt när det kommer till 

integreringen med handlingen. Handlingen kan vara grundad på gammal historia som ur 

utbildningssyfte ger oss inblick i exempelvis världskrig, terrordåd, naturkatastrofer och så vidare. 

Så när lagen säger att reklam inte får riktas till barn, så blir barnen fortfarande påverkade när dom 

ser på filmer om krig, våld och handlingar så som rökning. 

I Sverige finns det lagar på hur reklam och produktplacering får användas i dessa medier så som 

tv och film. Medvetet får företag inte göra reklam riktade till barn, man skall inte marknadsföra 

alkohol och droger men detta verkar ske då produktplacering är integrerat med handling 

tillsammans med idoler som lever sig in i roller som alkoholister, missbrukare eller annat. Vilket 

barn har inte haft en idol? Vad händer när den idolen börjar röka, ta droger och marknadsföra sig 

med kända spritmärken?  

Dåliga vanor har blivit en tradition gällande att framställa karaktärer på ett visst sätt. Det är inte 

nödvändigt att se droger konsumeras, människor röka eller spritflaskor uppradade i filmer. Ändå 

görs detta och kallas för underhållning i en verklig miljö. Dessa klassas oftast inte som medvetet 

placerade då dem hör till rekvisita. Att marknadsföring inte ska riktas till barn är försåtligt men 

hur har marknaden reglerat användningen och tillkomsten av filmer som barn inte skall se? Innan 

internet, fanns det inte stora möjligheter att enkelt kunna se precis vad man ville, nu har inte 

åldersgränsen längre någon betydelse och tillgängligheten är enorm. 

Det ska vara i allas intresse att bygga ett hållbart samhälle genom att filmindustrin skärper sin 

tillgänglighet för barn att få tag på barnförbjudna filmer och inte medvetet arbeta med 

varumärken som är oetiska och hälsofarliga samt för företag att välja andra sätt att få sina 

produkter synliga.  

Produktplacering är ett starkt redskap som ändrar sättet vi konsumerar varorna. Människor 

imiterar det som sker och kan relatera till handlingen om den är realistiskt, därför är 

produktplacering ett så lyckat koncept i dagens marknadsföringssamhälle där reklam i sig har fått 

människor att tröttna.  
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6. Slutsats 
 

6.1 Resultat av syfte samt frågeställning 

Undersökningens syfte var att observera hur svenska filmer använder sig av produktplacering av 

materiella produkter samt hur dem används på ett effektivt sätt. För besvaring av syftet krävs 

undersökning av hur produktplacering inom svensk filmproduktion används samt vad det är som 

gör produktplaceringen effektiv. 

6.1.1 Resultat av syftet 

Genom att studera två filmer, Hundraåringen och Skumtimmen, ser man klara mönster på 

eftersträvan av positiva effekter. Företag vill få sin produkt synlig i produktioner där 

tillgängligheten är så stor som möjligt så att produkten kan ses av så många som möjligt samt 

integrera medvetna produkter inom komedier där filmen och aktören är av realistisk karaktär. 

Den positiva effekten är ökad avkastning och igenkänning. Det som gör filmproduktionerna vill i 

sin tur använda sig av produktplaceringar då det genererar inkomst för filmföretaget och 

möjlighet att använda produkter i sina filmer utan att behöva köpa in själv. Detta är grunden till 

hur företagen använder sig av produktplacering inom svensk filmindustri. 

6.1.2 Resultat av frågeställning  

Utifrån denna undersökning visas hur produktplacering används i svenska filmproduktioner. 

Filmerna delas in i stora produktioner, små produktioner och generella produktioner. De 

generella produktionerna ska kunna appliceras på alla Nordiska filmer. 

Stora produktioner: 

 Fler omedvetna produktplaceringar inom dagligvaror 

 Fler produkter inom handelsvaror, shoppingvaror och specialvaror 

 Sju sekunder visnings tid per produkt 

 Mer användning av verbal produktplacering 

Små produktioner: 

 Fler nischade produkter 

 Högre frekvent användning av produkterna 

 Medveten produktplacering 

 Fem sekunder visningstid per produkt 

 Låg användning av verbal produktplacering 

Generella produktioner: 

 Visuellt framförande av produktplacering 

 Använder mestadels dagligvaror i form av livsmedel 

 Mellan 5-7 sekunders visningstid per produkt 

 Produktplaceringen presenteras klart och tydligt 
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 Placering av produkten sker i mitten av bilden 

 Produkten placeras inte tillsammans med andra produkter 

 Produktplaceringen tenderar att presenteras med huvudroller och stora roller 

 Produktplaceringen integreras med handling 

 Produktplaceringen visas ur positiv synvinkel 

 Placeringen sker genom, på plats placering 

 Vid verbal användning integreras produktplaceringen med kontext och handling. 

I den andra frågeställningen ger jag som skribent en bild över vad som krävs för att 

produktplaceringen ska uppnå så hög effektivitet som möjligt. Det krävs inte bara att en produkt 

ska placeras i en film och sedan genereras det någon form av automatisk avkastning, det är viktigt 

att tänka på effekterna av en produktplacering då det genererar positiva och negativa 

konsekvenser beroende på hur placeringen görs. 

Negativa konsekvenserna får produktplaceringen när den blir påtvingad, inte integreras med 

handlingen, kritiseras eller om filmen inte är realistiskt utformad. Detta påverkar åskådaren att 

skapa en irritation gentemot varumärket och får då motsatt effekt, det vill säga konsumenten 

kommer inte köpa produkten eller ta till sig informationen företaget vill få fram. Om inte 

varumärket syns, verbalt endast nämns en gång eller är placerad centrerad i mitten av bilden är 

chansen även stor att åskådaren missar produkten. Det samma gäller om skådespelaren inte är 

realistisk och använder produkten på rätt sätt.  

För att skapa så hög effektivitet som möjligt krävs det att visuella och verbala produktplacerings- 

metoder är integrerade naturligt med handlingen på ett realistiskt sätt. Att man använder 

medveten produktplacering tillsammans med huvudaktörer som framför användningen av 

varumärket synligt, i mitten av bilden utan att andra produkter stör fokus.  

6.2 Kunskaps bidrag  

I denna undersökning har jag som skribent belyst grunderna för hur svensk filmindustri använder 

sig av produktplacering. Jag har även belyst hur man enligt tidigare forskning kan göra 

produktplaceringen effektivare genom att följa den sammanställande modellen av tidigare teorier. 

Jag komponerade om modeller som enklare gav en överblick på medvetna och omedvetna 

produktplaceringar samt införde begreppet om medvetenhet och omedvetenhet inom 

produktplacering. 

Mycket av det som forskats fram grundar sig på tidigare teorier som är tillägnade en annan 

marknad, det vill säga den amerikanska filmindustrin. I Sverige används inte samma kapital och 

tillgängligheten är inte lika stor. Därför kan det innebära att vissa delar inom denna forskning inte 

är relevant för riktigt stora produktioner utan endast som en riktlinje för svenskproducerade 

filmer. Modellerna som jag gjort kan även appliceras på liknande marknader i Norden och vissa 

delar i Europa. 
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6.3 Fortsatt forskning 

Till vidare studier ses möjligheter att koncentrera sig på påverkan av produktplacering då många 

forskare diskuterar produktplaceringens betydelse. Intresset kring hur produktplaceringen 

påverkar aktier, levnadsvanor och ren försäljning är intressanta ämnen som tenderar att kunna 

utveckla det sätt vi ser på produktplacering i dag.  

Andra forsknings områden som bör närmare studeras är felanvändning inom produktplacering 

som tenderar att produkter inte genererar önskade effekter. Även om denna studie allmänt 

nämner detta så kan fler undersökningar göras för att belysa problematiken att göra fel placering. 

Att studera skillnader i svensk produktion och andra länders produktion är även önskvärt då det 

kan styrka redan gjorda teorier om hur produktplacering på bästa sett kan användas samt skapa 

nya användningsområden för andra filmindustris länder. 

6.4 Kvalitetssäkring, kritisk granskning, validering  

Undersökningen grundar sig inte på litteratur i ren form så som böcker utan vetenskapliga artiklar 

som tidigare undersökt större produktioner, oftast i USA. Andras forskning studerar endast en 

film och har på detta sätt inte jämfört annat än andra forskares resultat som oftast bygger på 

amerikanska måttstockar. Denna undersökning är mindre med mer specifik granskning på en liten 

marknad. Teorierna används på ett bra sätt när de sätts in för att besvara frågorna under 

observationer. 

Kritik ges på bristande kunskap inom produktkännedom så som vapen, vin och sprit sorter, 

klädmärken och vissa andra produkter. Validiteten kan skilja sig något om undersökningen görs 

igen med en observatör som innehar den kunskapen.  

6.4.1 Arbetets styrkor och svagheter 

Arbetets styrkor: 

 Två filmer undersöks av olika genre 

 Undersökning av en liten marknad  

 Många teorier 

 Sammanfattande och lättanvända modeller 

 Lätt att replikera 

Arbetets svagheter: 

 Lite böcker i metodavsnittet 

 Baserad på forskarens egna ögon 

 Fri tolkning av produkter 

 



50 
 

Referenslista 

 

Tryckta källor 

Braman, A., Bell, E. (2003) ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” 1(2) Malmö: Liber 

Braman, A. (2011) ”Samhällsvetenskapliga metoder”, 2:20, Malmö: Liber 

Denscombe, M. (2009) ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskapen”  

Vetenskapliga artiklar och tidskrifter: 

Ahluwalia, R. (2002). “How prevalent is the negativity effect in consumer environments? Journal 

of Consumer Research”, pp 270–279 

Baker, M.J., Crawford, H.A., (1995). “Product placement”, pp 95  

Bevan, W. (1968) “The contextual basis of behavior” American Psychologist, pp 701–714. 

Cornwell, T. B., Humphreys, M. S., Maguire, A. M.,Weeks, C. S., & Tellegen, C. L. (2006). 

“Sponsorship-linked marketing: The role of articulation in memory” Journal of Consumer 

Research, 33(3), 312—321 

 

Cristel A. Russell (1998) "Toward a Framework of Product Placement: Theoretical Propositions", 

Volume 25, pp 357-362. 

 

Ekaterina V. Karniouchina, Can Uslay, & Grigori Erenburg (2011) “Do Marketing Media Have 

Life Cycles? The Case of Product Placement in Movies” Journal of Marketing vol 75, pp 27-48 

 

Ferraro, Rosellina, and Rosemary J. Avery (2000), “Brand Appearances on Prime-Time 

Television,” Journal of Current Issues and Research in Advertising, 22 (2), 1–15. 

 

Horton, D., Wohl, R. R. (1956). “Mass communication and parasocial interaction: Observations 

on intimacy at a distance”. Psychiatry, pp. 215–229. 

Ignacio Redondo (2012) “The Behavioral Effects of Negative Product Placements in Movies”, 

Universidad Aut´onoma de Madrid, pp 622-635 

Jay Newell, Charles T. Salmon & Susan Chang (2006) “The Hidden History of Product 

Placement” pp 575-594 

Jagdish N.Sheth, David M.Gardner, Dennis E. Garrett (1988) “Marketing theory, Evolution and 

evaluation” pp 44-47 

Kyle, A. (1985) “Continuous Auctions and Insider Trading, Econometrica”, pp 13–36 



51 
 

La Ferle, C. Edwards S. M, (2006), “Product Placment- How Brands Appear on Television” 

Journal of Advertising, vol. 35, no. 4. pp 65–86. 

 

Mandese, Joe (2006), “When Product Placement Goes Too Far”, vol 136, pp.12 

Russell, C. A. (2002).”Investigating the effectiveness of product placement in television shows: 

The role of modality and plot connection congruence on brand memory and attitude”, pp 306—

318 

Sunil Thomas, Chiranjeev S. Kohli. (2011) “Can brand image move upwards after Sideways? A 

strategic approach to brand placements” pp 41-49 

Wiles, M. A., Danielova, A. (2009) “The worth of product placement in successful films: An 

event study analysis” Journal of Marketing, pp 44—63 

Elektroniska källor: 

www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=8178  (2015-01-02) 

www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3794745.ece  (2014-12-19) 

www.cfoworld.idg.se/2.13965/1.343142/expertpanelen-sa-ser-nya-lagen-om-produktplacering-ut 

(2015-01-02) 

www.comhem.se/tv/om-tivo  (2014-12-19) 

www.europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24101a_sv.htm (2014-11-15) 

www.finansvasen.nutdanske.com/2012/06/28/vad-ar-materiella-tillgangar/  (2014-12-04) 

www.gp.se/kulturnoje/1.2217261-tydligare-varumarken-i-film (2014-10-19)  

www.kth.se/foreningar/kthx/wallis.pdf  (2014-12-04) 

www.popularhistoria.se/artiklar/propagandans-ansikte (2014-12-05) 

www.imdb.com/title/tt2113681/  (2014-11-30) 

www.imdb.com/name/nm0540297/?ref_=tt_ov_dr (2014-11-30) 

www.imdb.com/title/tt2425852/?ref_=fn_al_tt_1# (2014-12-01) 

 

www.imdb.com/name/nm0019242/awards?ref_=nm_awd (2014-12-01) 

www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ne

r/rapporter/2014/Rapport-2014-3-Konsumentibutik-kov.pdf  (2014-12-04)  

 

www.ljudochbild.se/nyheter/vad-ar-streaming (2014-12-19) 

http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=8178
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3794745.ece
http://www.cfoworld.idg.se/2.13965/1.343142/expertpanelen-sa-ser-nya-lagen-om-produktplacering-ut
https://www.comhem.se/tv/om-tivo
http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24101a_sv.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24101a_sv.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24101a_sv.htm
http://www.finansvasen.nutdanske.com/2012/06/28/vad-ar-materiella-tillgangar/
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2217261-tydligare-varumarken-i-film
http://www.kth.se/foreningar/kthx/wallis.pdf
http://www.popularhistoria.se/artiklar/propagandans-ansikte
http://www.imdb.com/title/tt2113681/
http://www.imdb.com/name/nm0540297/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/title/tt2425852/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/name/nm0019242/awards?ref_=nm_awd
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/2014/Rapport-2014-3-Konsumentibutik-kov.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/2014/Rapport-2014-3-Konsumentibutik-kov.pdf
http://www.ljudochbild.se/nyheter/vad-ar-streaming


52 
 

www.netflix.com/nmhome?locale=sv-SE (2014-11-30) 

www.rekvisita.se/gor.html (2014-12-19) 

www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Radio--och-tv-lag-

2010696_sfs-2010-696/   (2014-11-16) 

www.sfi.se/statistik (2014-12-28) 

www.svenskfilmindustri.se/om-sf/historik/  (2014-11-02) 

 www.svenskfilmindustri.se/om-sf/affarside/  (2014-11-02) 

 www.svenskfilmindustri.se/om-sf/om-sf/  (2014-11-02) 

www.svd.se/kultur/fildelning-kan-gynna-ekonomin_2473741.svd  (2014-12-05) 

www.tekniskamuseet.se/1/1450.html (2014-11-02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.netflix.com/nmhome?locale=sv-SE
http://www.rekvisita.se/gor.html
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Radio--och-tv-lag-2010696_sfs-2010-696/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Radio--och-tv-lag-2010696_sfs-2010-696/
http://www.sfi.se/statistik
http://www.svenskfilmindustri.se/om-sf/historik/
http://svenskfilmindustri.se/om-sf/affarside/
http://svenskfilmindustri.se/om-sf/om-sf/
http://www.svd.se/kultur/fildelning-kan-gynna-ekonomin_2473741.svd
http://www.tekniskamuseet.se/1/1450.html


53 
 

Bilaga  

1. Hundraåringen som klev ut ur fönstret och försvann 

1.a) Baker och Crawford 

Produkt: 

 

 

Varumärke

t Syns och 

nämns i en 

eller flera 

scener 

Varumärke

t Nämns 

men syns 

inte 

Varumärket 

Syns men 

nämns inte 

Varumärke

t Varken 

syns eller 

nämns 

Medveten/Omedvete

n 

 

1.Falukorv    1 Omedveten 

2.Tejp    1+1 Omedveten 

3. Kok korv    1 Omedveten  

4. Dynamit   1+1  Medveten 

5. Födelsedags 

ljus 

   1+1 omedveten 

6. Volvo   1+1+1  Medvetet 

7. Citroën   1  Medveten 

8. Treo  1 1  Medveten 

9. Elit fönster   1  Medveten 

10.Vodka 

explorer 

 1 1+1+1+1+1+

1 

 Medveten 

11.Zoega   1+1  Medveten 

12.Acer Laptop   1+1  Medveten 

13.Mercedes   1  Medveten 

14.Mitsubishi    1 Omedveten 

15.Guacamole   1   Omedveten 

16.Melon  1 1  Omedveten 

17.Casio klocka   1  Medveten 

18.LG mobil   1  Medveten 

19. BMW   1+1  Medveten 

20. Spendrups   1  Medveten 

21. Coca Cola   1  Medveten 

22. Senap   1  Medveten 

23. AGA gas      
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1. Produkt: Falukorv (Omedveten) 

Placeras på bordet gemte huvudskådespelaren. 

Rekvisita 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet   

 Påverkan   

 Frekvent Visas endast en gång 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 15 sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Nej 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Ja, dock 

ospecificerad 

 Antal av samma produkter som visas? 1 st 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer det 

naturligt? 

Naturligt lagt på 

bordet. Hade kunnat 

se kaffe i stället, 

skulle kännas mer 

genuint. 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?  

 Omedveten placerad?   

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv Ger utfyllnad och 

förgyller att han sitter 

vid ett bord. 

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår  
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produktplaceringen i? 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

10. Innehåller produktplaceringen en 

kombination av nr.10 och nr.11? 

Nej 

Total:  

2. Produkt: Tejp (Omedvetna) först syns det 

ganska oplanerat satt i fönstret för att sedan 

användas för att få i hopp dynamiten. 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet   

 Påverkan  

 Frekvent Används 2 ggr 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 12 sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Nej 

 Syns produkten i mitten av bilden? Nej 

 Syns produkten med andra produkter? Ja, Dynamit, korv 

och rep 

 Antal av samma produkter som visas? 1 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den Känns handlings 
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naturligt? inriktad 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?  

 Omedveten placerad? 1  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ Negativt då den 

lindar runt dynamit, 

 Positiv Tyder på att man kan 

lita på tejpen 

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

  

Total:  

3. Produkt: Kokt korv, (Omedvetet) paketet 

används för att locka fram räven som dödat 

hans katt, förpackningen är vänd upp och ner 

så varumärket inte är synligt. Räven sprängs 

när han lockas till korven som fästes runt 

dynamit. 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet   

 Påverkan  

 Frekvent 1  

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  
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 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 10 sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Nej 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Ja, dynamit, tejp och 

rep 

 Antal av samma produkter som visas? 1 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja  

 Finns samhörighet med aktören? Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer det 

naturligt? 

Känns 

handlingsinriktad 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?  

 Omedveten placerad?   

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ   

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering?  

På plats 

9. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

Sätts dock in i 

kontext med att räven 

ska äta den som 

efterrätt 

 Nämns den endast en gång?  

Total:  

4. Produkt: Dynamit, används för att spränga 

en räv som dödat hans katt 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal    

 Handlingsinriktad?  
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2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet Inte så tillgänglig 

 Påverkan Negativt inställt 

 Frekvent 2 ggr 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara   

4. Hur lång tid var produkten synlig? 10 sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja, dock måste man 

ha kunskap om 

dynamit 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Ja, kort, tejp och rep 

 Antal av samma produkter som visas? 6 st i hoppsatta 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja, gammal dynamit 

herre 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer det 

naturligt? 

Nej, integreras med 

handlingen 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ   

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: Ja 

 Nämns produkten mer än en gång? ja 

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

Inom lösningen för 

att detonera 

atombomber 

 Nämns den endast en gång?  
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5. Produkt: Födelsedags ljus, 100 st skall 

användas nämns och förklaras 10 st i varje 

paket. När dem kommer in och sjunger för 

honom syns ljusen igen inte i fokus. Han är då 

borta 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal    

 Handlingsinriktad?   

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet   

 Påverkan   

 Frekvent Visas 2 gånger 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 25 sekunder + 13 sek 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Nej 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Ja, en tårta 

 Antal av samma produkter som visas? Minst 8 paket 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Finns samhörighet med aktören? Inte huvudaktören 

visas av statister 

tjejer 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer det 

naturligt? 

Naturligt då det skall 

på en tårta 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?  

 Omedveten placerad?   

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ Säger att man inte 

kan lita på att det är 

10 i varje paket. 

 Positiv  

 Väldigt positiv  
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8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: ja 

 Nämns produkten mer än en gång? Ja två olika personer 

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

Ja genom kalas 

 Nämns den endast en gång? nej 

  

6. Produkt: Taxi/ Volvo, står och släpper ut 
människor när allan smiter. Volvo som bil blir 

produkten, andra gången den syns är det volvo 
som körs av en polis som undersöker Allans 

försvinnande. Den körs även av allan själv när han 
arbetar som spion. 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet   

 Påverkan  

 Frekvent 5 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara  

 Shoppingvara   

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 7 + 4+ 2+2+4 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? ja 

 Syns produkten med andra produkter? nej 

 Antal av samma produkter som visas? 1 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Känns handlings 

inriktad 

8. Är produkten:  
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 Medveten placerad? 1 

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv Att bilen används av 

företagare 

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

  

7. Produkt: Citroën, bilen används för att köra 

boven för att få tillbaka sin väska, men får 

soppa torsk då passar föraren på att fly ifrån 

boven och bilen. 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet   

 Påverkan  

 Frekvent 1 gång 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara  

 Shoppingvara   

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 5 sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Nej 

 Antal av samma produkter som visas? 1 

6. Aktörer  



62 
 

 Är filmen realistisk utformad? Ja  

 Finns samhörighet med aktören? statister 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Känns 

handlingsinriktad 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ   Han springer 

ifrån sin bil 

 Positiv  

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering?  

På plats 

9. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

8. Produkt: Treo, ligger i en byrå när polisen 

försöker leta efter honom. Klart och tydligt 

syns det. Andra gången Treo används är i en 

annan scen när Allan druckit lite för mycket 

och blir erbjuden en treo. 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal    

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  

 Påverkan  

 Frekvent 1 g verbal 1g visuell 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 10 sek 



63 
 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja de första 3 

sekunderna sen i 

bakrunden resterande 

7 sekunderna 

 Syns produkten i mitten av bilden? ja 

 Syns produkten med andra produkter? nej 

 Antal av samma produkter som visas? 1 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja, gammal och kan 

behöva Treo 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Låg lite malplacerad 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: ja 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

Ja den används på 

grund av bakfylla. 

 Nämns den endast en gång? Ja 

  

 

9. Produkt: Elit fönster, först ser man fönstret 

när han hoppar ut men inte förrens inspektören 

öppnar fönstret ser man varumärket på 

handtaget E. 

 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  
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2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet   

 Påverkan   

 Frekvent Visas endast en gång 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 2 sekunder  

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? nej 

 Antal av samma produkter som visas? Inga andra 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Nej, zoomas in 

snabbt. 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: ja 

 Nämns produkten mer än en gång? Ja i form av fönstret 

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

Ja han klättrade ut 

genom fönstret 

 Nämns den endast en gång?  

 

10. Produkt: Vodka Explorer, Till viss del 

skymd text men syns i varje vilken, 2 st är 

utsatta på bordet för att täcka alla vinklar. Man 

ser dem på bordet efter dem sovit. 

 

Svar: 
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Frågor: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  

 Påverkan  

 Frekvent 6 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara   

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 4 + 57 +3+8+8+13 

sek 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Delvis samt direkt 

 Syns produkten i mitten av bilden? ja 

 Syns produkten med andra produkter? Ja, oidentifierade 

burkar, samt ensam 

 Antal av samma produkter som visas? 2 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja huvud karaktärer 

konsumerar 

produkten 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Känns handlings 

inriktad 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv Allan är törstig och 

då blir dem vänner 

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: Ja Under hela filmen 
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 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

Ja Allan dricker hela 

tiden 

 Nämns den endast en gång?  

  

11. Produkt: Azer laptop används av tjejen i 

brotts gäng  

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet   

 Påverkan  

 Frekvent 6  

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara   

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 5 sekunder + 

3+2+2+13+2 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? nej 

 Antal av samma produkter som visas? 1 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja  

 Finns samhörighet med aktören? Ja, statist 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Känns 

handlingsinriktad 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår  
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produktplaceringen i? 

 Kreativ placering? 

 På plats placering?  

På plats 

9. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

12. Produkt: Zoegas kaffe 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  

 Påverkan  

 Frekvent 2 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 4 sek + 4 sek 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Nej, suddigt i 

bakgrunden 

 Syns produkten i mitten av bilden? nej 

 Syns produkten med andra produkter? nej 

 Antal av samma produkter som visas?  

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? ja 

 Finns samhörighet med aktören? Står tillsammans med 

kaffebryggaren 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

naturlig 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  
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 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

Kreativ placering 

9. Om den är verbal: nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

  

Total:  

 

13. Produkt: Mitsubishi körs av Allans unga 

vän, den syns först utan att namnet syns, sen 

får man se namnet när dem försöker gömma en 

död kropp i bakluckan på bilen. 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet   

 Påverkan  

 Frekvent 3 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara  

 Shoppingvara   

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 10+5 (+5 medveten)  

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Nej i början den efter 

1:15 min syns namn 

klart) 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? nej 

 Antal av samma produkter som visas? Inga andra 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja 

7. Integration med handlingen  
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 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Nej 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?  

 Omedveten placerad?   

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal:  

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

 

14. Produkt: Mercedes används av en kille 

som Allan och hans vän får skjuts av som 

kommer att bli deras kompanjon. 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  

 Påverkan  

 Frekvent  

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara  

 Shoppingvara   

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 4+3+3+10sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? ja 

 Syns produkten med andra produkter?  

 Antal av samma produkter som visas? 2 

6. Aktörer  
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 Är filmen realistisk utformad? ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja huvudkaraktärer 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Känns handlings 

inriktad 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

  

15. Produkt: Guacamole, nämns när dem ska 

grilla och får bra bekräftelse av värdinnan 

Gunilla  

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell  

 Verbal    

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  

 Påverkan  

 Frekvent 1 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig?  

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? nej 
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 Syns produkten i mitten av bilden? nej 

 Syns produkten med andra produkter? nej 

 Antal av samma produkter som visas?  

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja  

 Finns samhörighet med aktören? Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Känns 

handlingsinriktad 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?  

 Omedveten placerad?   

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering?  

 

9. Om den är verbal: Ja 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

Den ser gott ut. 

 Nämns den endast en gång? 1 g 

16. Produkt: Melon (Vattenmelon) Statist 

kommer in och förklarar i stridens hetta när 

deras kompanjon mördats att melon är en 

grönsak 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal    

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  

 Påverkan  

 Frekvent Syns en gång, nämns 

en gång 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  
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 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 5 sek  

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Nej finns inget 

 Syns produkten i mitten av bilden? ja 

 Syns produkten med andra produkter? nej 

 Antal av samma produkter som visas?  

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? ja 

 Finns samhörighet med aktören? Känns onödigt att 

visa 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

naturlig 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?  

 Omedveten placerad?   

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv  Kopplas in 

med humor 

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: ja 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

Ja diskussion 

 Nämns den endast en gång? ja 

  

Total:  

 

 

 

17. Produkt: Casio, klocka som används 

som inspelnings.  

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   
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 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet   

 Påverkan  

 Frekvent 1 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 3 Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? nej 

 Antal av samma produkter som visas? Inga andra 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Nej 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

 

18. Produkt: LG mobil används när boven 

pratar i telefonen, han kör bil medan han pratar  
Svar: 
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Frågor: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  

 Påverkan  

 Frekvent 1 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara   

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 5 sek 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? ja 

 Syns produkten med andra produkter? nej 

 Antal av samma produkter som visas? 1 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja boven 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Känns handlings 

inriktad 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

9. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  
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19.Produkt: BMW körs av huvudledaren av 

bovarna och används i jakten för att få tag på 

pengarna och Allan. Han blockar bilen för 

bussen och voltar och förlorar minnet. Sen står 

den och ryker i diket. I slutet av filmen när 

dem befinner sig på Bali åker maffia bossen en 

ny BMV som åker direkt och krachar med en 

annan bil. 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  

 Påverkan  

 Frekvent 6 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara   

4. Hur lång tid var produkten synlig? 9+2+2+2+2+10+3sek 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Nej  

 Syns produkten med andra produkter? nej 

 Antal av samma produkter som visas?  

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja  

 Finns samhörighet med aktören? Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Känns 

handlingsinriktad 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  Han krockar, 

och får 

kommentar att 
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han inte kan 

köra 

 Positiv  

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering?  

På plats 

9. Om den är verbal:  

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

Total:  

20. Produkt: Spendrups, syns i bakrunden på 

kylarna som serverar dricka bredvid syns Coca 

cola.  

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  

 Påverkan  

 Frekvent 1 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 10 sek 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? nej 

 Syns produkten med andra produkter? Coca cola 

 Antal av samma produkter som visas?  

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? ja 

 Finns samhörighet med aktören? Handlar 

7. Integration med handlingen  
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 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

naturlig 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

Kreativ 

9. Om den är verbal:  

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

  

Total:  

 

21. Produkt: Coca-cola, syns i bakrunden på 

kylarna som serverar dricka bredvid syns 

Spendrups. 

 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet  

 Påverkan  

 Frekvent 1 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 5 Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? nej 
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 Syns produkten med andra produkter? Ja Spendrups 

 Antal av samma produkter som visas?  

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Finns samhörighet med aktören? Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Nej 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

7. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

Kreativ 

9. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

 

Total: 

22. Produkt: Senap, står på bordet när dem 

fikar vid vägkanten för att ta reda på hur dem 

ska bära sig åt. 

Frågor: 

1. Är produktplaceringen: 

 Visuell 

 Verbal  

 Handlingsinriktad? 

2. Vilken klassificering finns inom: 

 Tillgänglighet 

 Påverkan 

 Frekvent 

3. Hur klassificeras produkten? 

 Dagligvara 

 Handelsvara 
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 Shoppingvara 

 Specialvara 

4. Hur lång tid var produkten synlig? 

5. Position i bild: 

 Syns varumärket klart? 

 Syns produkten i mitten av bilden? 

 Syns produkten med andra produkter? 

 Antal av samma produkter som visas? 

6. Aktörer 

 Är filmen realistisk utformad? 

 Finns samhörighet med aktören? 

7. Integration med handlingen 

 På tvingas reklamen eller kommer den         

naturligt? 

8. Är produkten: 

 Medveten placerad? 

 Omedveten placerad? 

7. Negativ eller positiv effekt? 

 Väldigt negativ 

 Negativ 

 Positiv 

 Väldigt positiv 

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

9. Om den är verbal: 

 Nämns produkten mer än en gång? 

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 Nämns den endast en gång? 

 

Total: 

23.Produkt: AGA Gasol, finns i bakrunden 

när polisen letar efter bevis på en bensin mack 

 

Frågor: 

1. Är produktplaceringen: 

 Visuell 

 Verbal  

 Handlingsinriktad? 



80 
 

2. Vilken klassificering finns inom: 

 Tillgänglighet 

 Påverkan 

 Frekvent 

3. Hur klassificeras produkten? 

 Dagligvara 

 Handelsvara 

 Shoppingvara 

 Specialvara 

4. Hur lång tid var produkten synlig? 

5. Position i bild: 

 Syns varumärket klart? 

 Syns produkten i mitten av bilden? 

 Syns produkten med andra produkter? 

 Antal av samma produkter som visas? 

6. Aktörer 

 Är filmen realistisk utformad? 

 Finns samhörighet med aktören? 

7. Integration med handlingen 

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

8. Är produkten: 

 Medveten placerad? 

 Omedveten placerad? 

7. Negativ eller positiv effekt? 

 Väldigt negativ 

 Negativ 

 Positiv 

 Väldigt positiv 

8. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 Kreativ placering? 

 På plats placering?  

9. Om den är verbal: 

 Nämns produkten mer än en gång? 

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 Nämns den endast en gång? 

Total: 
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Bilaga 2  

Skumtimmen 

a) Baker och Crawford 

Produkt: 

 

 

Varumärket 

Syns och 

nämns i en 

eller flera 

scener 

Varumärket 

nämns men 

syns inte 

Varumärket 

syns men 

nämns inte 

Varumärket 

varken syns 

eller nämns 

Medveten eller 

omedveten 

produktplacering 

1. Armol   2  Medveten 

2. Volvo   7  Medveten 

3. Vin   6  Medveten 

4. Pax  1  5 Medveten 

5. Coca-Cola    1 Omedveten 

6. Lövbergs Lila   1  Medveten 

7. Göteborgs Rape 1    Medveten 

8. Skåne öl   2  Medveten 

9. A-Fil   1  Medveten 

10. Arla Lätt mjölk   1  Medveten 

11. Bregott   1  Medveten 

 

 

b) Sammanställning av teorin. 

 

Produkt: Armol, Vapen olja sätts i samband 

med en man som rengör sitt vapen. Mannen är 

Nils Kant känd mördare. 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?   

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet   62 000 

 Påverkan   

 Frekvent 2 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara   
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 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 3+2 Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Nej 

 Antal av samma slags produkter som 

visas? 

0 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller 

kvinna? 

Man 

 Vilken roll har aktören som 

produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

Stor roll 

 Har produkten samhörighet med 

aktören? 

Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Naturligt 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ   

 Positiv  

 Väldigt positiv  

10. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

11. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

 

Produkt: Volvo, Körs av huvudrollen Julia 

Davidsson. 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  
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 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?   

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet    

 Påverkan   

 Frekvent 7 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara  

 Shoppingvara   

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 4+3+3+5+3+2+4 

Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Nej 

 Antal av samma slags produkter som 

visas? 

0 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller 

kvinna? 

Kvinna 

 Vilken roll har aktören som 

produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

Huvudroll 

 Har produkten samhörighet med 

aktören? 

Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Naturligt 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

10. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 
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11. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

 

Produkt: Röd vin, Krävs att man känner igen 

vinet som innan för namnet är något suddigt 

men vinets symbol syns klart och tydligt, det 

hälls upp i ett glas. Sen efter det placerat på 

bordet med etiketten mot åskådarna. 

 Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?   

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet    

 Påverkan   

 Frekvent 6 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 6+ 32+5+11 

Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Nej 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Nej 

 Antal av samma slags produkter som 

visas? 

0 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller 

kvinna? 

Kvinna 

 Vilken roll har aktören som 

produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

Huvudroll 

 Har produkten samhörighet med 

aktören? 

Ja 

7. Integration med handlingen  



85 
 

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Naturligt 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

10. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

11. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

 

Produkt: Pax Nämns efter hennes sons sko 

kom på posten.  

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal    

 Handlingsinriktad?   

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet    

 Påverkan   

 Frekvent 5 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara  

 Handelsvara   

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 17+6+3 Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Nej 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Nej 

 Antal av samma slags produkter som 

visas? 

0 
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6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller 

kvinna? 

Kvinna 

 Vilken roll har aktören som 

produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

Huvudroll 

 Har produkten samhörighet med 

aktören? 

Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Naturligt 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ   

 Positiv  

 Väldigt positiv  

10. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

11. Om den är verbal: Ja 

 Nämns produkten mer än en gång? Nej 

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

Ja 

 Nämns den endast en gång? Ja 

 

 

 

 

Produkt: Coca-cola flaska står i bakgrunden 

hos Julias pappa. 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  Nej 

2. Vilken klassificering finns inom:  
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 Tillgänglighet    

 Påverkan   

 Frekvent 1 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 10 Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Nej 

 Syns produkten i mitten av bilden? Nej 

 Syns produkten med andra produkter? Nej 

 Antal av samma slags produkter som 

visas? 

0 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller 

kvinna? 

Man 

 Vilken roll har aktören som 

produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

Stor roll 

 Har produkten samhörighet med 

aktören? 

Nej 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Påtvingas 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?  

 Omedveten placerad?   

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

10. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

11. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

Integreras produkten verbalt med kontexten?  

 Nämns den endast en gång?  
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Produkt: Lövbergs Lila, Syns när polisen 

erbjuder kaffe till Julia på polis stationen. 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?   

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet    

 Påverkan   

 Frekvent 1 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 3 Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Nej 

 Antal av samma slags produkter som 

visas? 

0 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller 

kvinna? 

Man 

 Vilken roll har aktören som 

produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

Stor roll 

 Har produkten samhörighet med 

aktören? 

Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Naturligt 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  
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10. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

11. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

 

Produkt: Göteborgs rape, Hittas i Vera Kants 

hus efter det att Julia varit där i källaren. 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal    

 Handlingsinriktad?   

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet    

 Påverkan   

 Frekvent 1 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 5 Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Nej 

 Antal av samma slags produkter som 

visas? 

0 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller 

kvinna? 

Man 

 Vilken roll har aktören som 

produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

Stor roll 

 Har produkten samhörighet med 

aktören? 

Ja 

7. Integration med handlingen  
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 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Naturligt 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

10. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

11. Om den är verbal: Ja 

 Nämns produkten mer än en gång? Nej 

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

Ja 

 Nämns den endast en gång? Ja 

 

Produkt: Skåne öl, Sitter Julia och Gelof och 

dricker när de letar efter vems snusdosa den till 

hör. 

 

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?   

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet    

 Påverkan   

 Frekvent 2 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 2+8 Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Nej 
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 Antal av samma slags produkter som 

visas? 

0 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller 

kvinna? 

Man 

 Vilken roll har aktören som 

produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

Stor roll 

 Har produkten samhörighet med 

aktören? 

Ja 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Naturligt 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

10. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

Plats placering 

11. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

 

 

 

Produkt: A-fil, presenteras som en ny smak i 

kylskåpet.  

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad? Nej 

2. Vilken klassificering finns inom:  
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 Tillgänglighet    

 Påverkan   

 Frekvent 1 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 5 Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Ja 

 Antal av samma slags produkter som 

visas? 

3 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller 

kvinna? 

Kvinna 

 Vilken roll har aktören som 

produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

Huvudroll 

 Har produkten samhörighet med 

aktören? 

Nej 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Naturligt 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

10. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

11. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  
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Produkt: Arlas Lätt Mjölk, presenteras i 

kylskåpet.  

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  Nej 

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet    

 Påverkan   

 Frekvent 1 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 5 Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Ja 

 Antal av samma slags produkter som 

visas? 

3 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller 

kvinna? 

Kvinna 

 Vilken roll har aktören som 

produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

Huvudroll 

 Har produkten samhörighet med 

aktören? 

Nej 

7. Integration med handlingen  

 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Naturligt 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   
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 Väldigt positiv  

10. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

11. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

 

Produkt: Bregott, presenteras i kylskåpet.  

Frågor: 

Svar: 

1. Är produktplaceringen:  

 Visuell   

 Verbal   

 Handlingsinriktad?  Nej 

2. Vilken klassificering finns inom:  

 Tillgänglighet    

 Påverkan   

 Frekvent 1 

3. Hur klassificeras produkten?  

 Dagligvara   

 Handelsvara  

 Shoppingvara  

 Specialvara  

4. Hur lång tid var produkten synlig? 5 Sekunder 

5. Position i bild:  

 Syns varumärket klart? Ja 

 Syns produkten i mitten av bilden? Ja 

 Syns produkten med andra produkter? Ja 

 Antal av samma slags produkter som 

visas? 

3 

6. Aktörer  

 Är filmen realistisk utformad? Ja 

 Framförs produkten med en man eller 

kvinna? 

Kvinna 

 Vilken roll har aktören som 

produktplaceringen sammankopplas 

med? (Huvudroll, stor roll, liten roll) 

Huvudroll 

 Har produkten samhörighet med 

aktören? 

Nej 

7. Integration med handlingen  
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 Påtvingas reklamen eller kommer den 

naturligt? 

Naturligt 

8. Är produkten:  

 Medveten placerad?   

 Omedveten placerad?  

9. Negativ eller positiv effekt?  

 Väldigt negativ  

 Negativ  

 Positiv   

 Väldigt positiv  

10. Vilken dimension i position ingår 

produktplaceringen i? 

 

 Kreativ placering? 

 På plats placering? 

På plats 

11. Om den är verbal: Nej 

 Nämns produkten mer än en gång?  

 Integreras produkten verbalt med 

kontexten? 

 

 Nämns den endast en gång?  

 

 

 

 

 


