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Sammanfattning 
 

Produktplacering har funnits i olika bemärkelse lika länge som film har producerats. På senare 

tid har produktplacering blivit vanligare i Sverige och för företagen har det blivit ett allt mer 

naturligt sätt att marknadsföra sig. Parallellt med detta diskuteras marknadsföring riktad till 

barn allt mer intensivt. I diskussionen lyfts det faktum fram att barn har blivit mer delaktiga i 

familjens inköp. Vi har dock saknat studier som sammanför dessa ämnen. Syftet med denna 

uppsats är därför att skapa förståelse för hur barn uppfattar produktplacering i barnfilm.  

 

Olika undersökningar har gjorts för att uppnå syftet med uppsatsen. Intervjuer med branschen 

har gjorts för att få förståelse för hur produktplacering i film fungerar. Fem filmer för barn har 

studerats med syfte att kartlägga produktplacering i denna typ av film. Tio stycken 

föräldraintervjuer har genomförts. Utifrån dessa har vi fått inblick i hur föräldrar kan tycka 

deras barn påverkas efter att de sett en film och hur delaktiga de upplevs vara i familjens 

inköp. Slutligen har en fokusgruppsundersökning gjorts med totalt tolv nioåriga barn. Detta 

för att se hur barnen själva uppfattar produktplacering.  

 

Kartläggningen av filmerna visade att alla studerade filmer innehöll produktplacering. 

Samtalen med barnen visade bland annat att de uppfattade produktplacering. Förståelsen för 

vem som var avsändare och syftet med produktplacering varierade mellan barnen. Utifrån 

barnens berättelser har vi fått uppfattningen att produktplacering skapar habegär hos barnen. 

Slutligen kan vi utifrån respondenterna i våra undersökningar säga att barnen till största del 

pratar om och uppmärksammar karaktärer i film. Enligt vår uppfattning verkar det mest 

effektivt att koppla produkter till dessa karaktärer för att nå barnen. 



 

 

Uppsatsens disposition 
 
 

 
Figur 1 Uppsatsens disposition 

 
Figur 1 ovan ger en komplett översikt över uppsatsen delar, vilka presenteras mer ingående 

nedan. 

 

Kapitel 1 - Inledning, har till syfte att presentera produktplacering i film. Inledningsvis ges en 

historisk exposé av fenomenet följt av en inblick i dagens situation. Vidare ges en kort 

redogörelse över diskussionen kring barn och marknadsföring. Detta ligger till grund för 

problemdiskussionen och frågeställning samt syfte och avgränsning.  

 

Kapitel 2 – Metod, ger en presentation av metoder och ansatser i allmänhet samt vad som 

utmärker samhällsvetenskaplig forskning. Därefter presenteras vald metod och ansats för 

uppsatsen och en redogörelse görs för de olika undersökningarnas upplägg. Metodkritik är 

integrerat i den löpande texten inom respektive undersökningsområde. 

 

Kapitel 3 – Presentation och analys av filmer, inleds med en presentation av 

indelningsgrunder för produktplacering i film. Därefter kartläggs fyra svenska filmer utifrån 

denna indelning. Avslutningsvis jämförs generella drag i svensk barnfilm med en amerikansk 

film. 

 

Kapitel 4 – Presentation och analys av föräldraintervjuer, inleds med en kort presentation 

av konsumentteori, vilken behandlar hur en familj fungerar i inköpsprocessen. Därefter 

presenteras svar från föräldraintervjuerna som kopplas till konsumentteorin. 

 



 

Kapitel 5 – Presentation och analys av fokusgrupper, presenterar resultat och tolkningar av 

fokusgrupperna. Inledningsvis redogörs för de teorier som använts för att strukturera de 

empiriska resultaten. De empiriska resultaten har delats in i fem rubriker, vilka har varit de 

huvudsakliga ämnen som diskuterats med barnen under samtalen. 

 

Kapitel 6 - Diskussion, kopplar samman filmerna, föräldraintervjuerna samt fokusgrupperna 

och vi för ett resonemang kring detta, vilket leder fram till uppsatsens slutsatser. 

 

Kapitel 7 – Förslag till vidare forskning, ger förslag på intressanta områden att studera som 

uppsatsen inte behandlar. 
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1 Inledning 
”Ingenting du ser på film är där av en slump.”1 

  
”Produktplacering, metod för att delfinansiera framför allt spelfilmer genom att ett företag 

betalar för att använda eller visa upp varumärken eller produkter i filmen.” 

(Nationalencyklopedins definition av produktplacering)  

1.1 Produktplaceringens historik 

Produktplacering kan tyckas vara ett modernt fenomen, men har funnits i olika former lika 

länge som film har producerats. I boken ”Product placement in Hollywood films, a history”, 

redogör författaren Kerry Segrave för produktplaceringens utveckling. Denna bok har använts 

som underlag för att beskriva produktplaceringens utveckling från begynnelsen. Då ingen 

annan källa anges refererar vi till Segrave (2004). 

 
Vid filmens barndom var produktplacering ovanlig eftersom filmerna var korta. Således var 

det svårt att samtidigt visa produkter i dem. Det är dock känt att skådespelarna uppmuntrades 

till att röka i filmer för att öka försäljningen av cigaretter som produktkategori. Under 

perioden år 1927 - 1932 noterar Segrave att produktplacering blev vanligare. New York Times 

skrev sommaren 1929 att företag erbjöd sina produkter gratis som rekvisita till filmskapare. 

Denna verksamhet var nära att bryta mot en lag som vid tiden förbjöd reklam på filmduken. 

Lagen var emellertid ineffektivt utformad och gav utrymme för tolkning. Trots detta 

förnekade berörda filmstudios all kännedom om att ersättning utgått för att visa en viss 

produkt. Produktplacering var sålunda en känslig fråga. 

 

Några år senare uppger Segrave att produkter inte bara exponerades i film utan även 

integrerades i manuskripten och sålunda kom att omnämnas verbalt. Segrave tar upp flera 

anledningar till varför fenomenet blivit allt vanligare:  

1) Film ska vara så realistisk som möjligt.  

2) Verklighetskänslan ökar vid användningen av genuin rekvisita. 

3) Genuin rekvisita var dyr och produktplacering var ett sätt att finansiera denna.  

 

                                                 
1 Egen tolkning av citat från intervju med Peter Carnello 
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Under femtiotalet etablerades tredje-partsorganisationer som tillhandahöll rekvisita till 

filmbolagen mot ersättning från fabrikanterna. Exempelvis hade företaget The Walter Klein 

inc. byggt upp ett varulager med rekvisita till ett värde av 150 000 dollar med namngivna 

produkter som filmstudiorna fick nyttja utan ersättning. Produktplacering började även dyka 

upp i det nya TV-mediet. Marknadsföring av produkter i radio och TV utvecklades till en 

värdefull metod för att nå fram till konsumenterna.  

 

Den första Bondfilmen, ”Dr. No”, släpptes 1962 och innehöll precis som dagens Bondfilmer 

tydlig produktplacering. I ”Dr. No” exponerades bilmärket Aston Martin och Smirnoff vodka. 

Tiden kring denna film präglades av allt mer uppenbar produktplacering och i USA utgjorde 

verksamheten en stor industri (Nationalencyklopedin). Samverkan mellan filmbolag och 

företag blev allt mer lönsam och erbjöd goda möjligheter att marknadsföra både film och 

produkter. 

 

Vid slutet av 1970-talet hade produktplacering utvecklats till att likna dagens verksamhet. 

Rena produktplaceringsföretag började dominera marknaden. Mot fasta arvoden erbjöd de 

sina kunder exponering i en eller flera filmer. Placeringsföretagen kom att få stort inflytande 

och påverkade till och med utformningen av manuskripten. Ett exempel på detta är i ”Rocky 

3” när Rocky säger till sin son; ”Now eat your Wheaties”, ett uttryck som levde kvar länge 

(Segrave, 2004, sid.144).  

 

Produktplacering som metod hade från begynnelsen karaktär av smygreklam och denna 

inställning syns ha hängt med under lång tid. Det var först på 1980-talet genom reportern 

David Linck som begreppet ”product placement” kom att bli etablerat. Ett av de mest kända 

exemplen på produktplacering var godiset Reese´s Pieces i filmen ”E.T.” 1982. Placeringen 

ledde till en närmast explosionsartad utveckling av metoden produktplacering. Tillverkaren 

Hershey bidrog med en miljon dollar i promotionpengar för filmen och kunde en månad efter 

filmen släppts se sin försäljning av godiset öka med 70 %. Produktplacering blev ett självklart 

fenomen i Hollywood och marknadspriser etablerades för exponering av produkter i film. 

  

20th Century Fox blev 1982 första filmbolag som erbjöd företag att få exponera produkter i 

bolagets filmer mot ersättning. Samma år köpte Coca Cola upp Columbia Studios, vilket 

ledde till att inga konkurrerande varumärken visades i deras produktioner. Coca-Cola visades 

dock allt flitigare i företagets filmer.  
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Det finns en uppsjö exempel från början av 1980-talet och fram till idag på hur företag lyckats 

öka försäljningen genom att exponera sina produkter i film och ibland även rädda utdöende 

produkter. Ett exempel är Ray-Bans solglasögon som användes av Tom Cruise i både ”Risky 

Business” och i ”Top Gun”.  

 

Diskussion och uppmärksamhet har riktats mot metoden produktplacering. Många filmer har 

ifrågasatts för att de haft med överdrivet många och felaktigt placerade produkter. Den 

senaste film Segrave tar upp som exempel på hur industrin fungerar i sin extremaste form är 

”Minority Report” av Steven Spielberg. 15 stora företag låg bakom produktplaceringen och 

för att få visa upp sina produkter i filmen sägs de ha satsat upp till 25 miljoner dollar. Filmen 

utspelar sig 40 år in i framtiden. Då Tom Cruise rollfigur exempelvis befinner sig i ett 

shoppingcenter riktas reklamen direkt till honom med idag existerande varumärken. 

Spielbergs film understryker aktuella varumärkens styrka eftersom budskapet är att 

varumärket kommer att finnas kvar om 40 år (Mildner A., Barometern, 2002). 
 

Produktplacering fick sitt stora genombrott i Sverige 1981 då filmen ”Göta kanal” släpptes. 

Företeelsen har sedan dess fortsatt att växa och debatteras, till exempel i filmer som 

”Jägarna”, ”Hamilton” och ”Smådeckarna” (Nationalencyklopedin). 

   

1.2 Allmänt om bakgrund till val av uppsatsämne 

Produktplacering blir allt vanligare i Sverige och för företagen är det numera ett naturligt sätt 

att marknadsföra sig. Genom integration av varumärken, produkter och logotyper i film blir 

exponeringen mer naturlig för åskådaren än vid traditionell reklam (Solomon, 1999). 

Produktplacering handlar inte om att företagen vill synas som sponsorer. Metoden går istället 

ut på att förmedla ett helhetskoncept av företaget som konsumenten ska bli positivt inställd till 

utan att det uppfattas som reklam (Hoffsten A., Zoom). Peter Carnello, VD för InBetween 

Entertainment AB, säger att 80 % av en films budget kommer från hårda och mjuka pengar. 

Hårda pengar är sådana där finansiärerna räknar med att pengarna ska generera avkastning. 

Mjuka pengar å andra sidan är ersättning för visningsrättigheter, exempelvis från TV-bolag. 

Vid mjuka pengar är inte kraven på avkastning lika stora.  Resterande 20 % av en films 

budget är svårare att finansiera och för att få in dessa medel behövs andra kanaler. I detta 

skede blir produktplacering aktuellt. Produktplacering är en nästintill nödvändig del för att 
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kunna finansiera film. Idag är det lika vanligt att regissörerna söker upp företagen som att 

företagen söker upp regissörerna (Hoffsten A., Zoom). Vidare är traditionell reklam mer 

öppet kommersiell och allt fler konsumenter anser att reklam är ett irriterande moment. Ny 

teknik medger att ett program kan spelas in samtidigt som det ses av tittaren, vilket gör att 

reklamen kan spelas förbi. Denna teknik används i amerikanska Tivo. Undersökningar visar 

att Tivo-användare ser hälften så mycket reklam som vanliga TV-tittare (Leijonhufvud J., 

Svenska dagbladet, 2005). Detta utgör ytterligare ett incitament för företag att i allt större 

utsträckning välja att produktplacera.  

 

I de flesta länder är reglering av reklam till barn omdebatterat, men få regler existerar. EU 

ställer dock krav på begränsning av barnreklam. Dessa regler utgör snarare allmänna riktlinjer 

än förbud. Barn utsätts som bekant ändå för reklam, till exempel för leksaker och godis. 

Många är negativa mot dessa reklaminslag med argumentet att små barn inte kan skilja på 

reklam och vanligt programinnehåll. Man anser sålunda att barnen utnyttjas av annonsörerna 

och att de lätt blir objekt för manipulation. Yngre barn fortsätter följaktligen att titta eftersom 

de inte uppfattar att det är reklam det är frågan om (Fagerström E., Expressen, 2001). Hur 

barn förstår och tolkar TV-reklam beror dock på deras kognitiva utveckling. Äldre barn, 10-

12 år, är medvetna om att de är utsatta för påverkan samt att de som skapar reklamen är ute 

efter att tjäna pengar på deras konsumtion. Yngre barn, 7-9 år, har däremot svårare att ställa 

sig kritiska till reklammakarnas avsikter. De är likväl medvetna om att reklam utgör ett sätt att 

informera om ett företags produkter (Mesko & Wanneby, 2005).  

 

Nedanstående påståenden är argument för reklamförespråkarnas ståndpunkt avseende varför 

de anser att det inte utgör ett problem att visa reklam för barn. 

• Barn tar inte skada av reklam. Tvärtom – de behöver reklam för att lära sig bli goda 

konsumenter. ”Vi kan inte gömma våra barn från det moderna samhället även om vi 

skulle vilja.” 

• Den digitala tekniken gör det ändå omöjligt att övervaka alla TV-kanaler i framtiden. 

• Reklam till barn finansierar produktionen av barnprogram. Om reklamen förbjuds får 

stationerna stänga och personalen blir arbetslös. 

• Ska det vara någon reglering, så klarar branschen den bäst själv.  

(Fagerström E., Expressen, 2001) 
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Den generation som växer upp i dagens samhälle är på grund av den kommersiella påverkan 

de utsätts för allt mer medveten om olika varumärken och de känner igen olika symboler som 

Mercedes, McDonalds och Coca Cola. Den nya generationen barn kallas tweens (Lindström, 

2003). De är ständigt omgivna av varumärken och teknik. Varumärken utgör ett viktigt 

fundament för hur tweens uttrycker sig själva, hemma, i skolan och på fest. Produktplacering 

är en av de mest inflytelserika formerna för att kommunicera varumärken till denna grupp. 

Martin Lindström (2003) sträcker sig så långt att han menar att varumärken inte kommer 

överleva på en tweenmarknad utan produktplacering.  

 

Företaget Millward Brown, som är specialiserade på varumärkesbyggande, har utfört en stor 

studie och hävdar i denna att 8- till 12-åringar styr upp till 80 % av sina föräldrars inköp. 

Undersökningen gjordes i 15 länder och visar att barnen inte bara styr köp av leksaker utan att 

de också har inflytande över inköp av betydligt dyrare varor. Barnen är enligt undersökningen 

de som är mest kunniga inom teknik, vilket leder till att de har stor påverkan på sådana varor. 

 

Martin Lindström (2003) räknar med att upp till 80 % av marknadsföringen kommer ha barn 

som sekundär målgrupp, även om det inte uttalas i klartext. Ett exempel på detta är boken 

”Det gula mysteriet”. När den publicerades fick läsaren uppfattningen att boken handlade om 

världens mest värdefulla frimärke men senare visade det sig vara dold reklam för posten 

(Kullberg F., Ica-kuriren, 2005).  

 

Barn är sålunda en viktig målgrupp, de konsumerar för egna pengar, de kan påverka sina 

föräldrar och dessutom utgör de framtidens konsumenter. Företag vill därför komma åt denna 

grupp, men i Sverige finns förbud mot marknadsföring till barn under 12 år. Nya metoder 

erbjuder därför nya tillfällen att visa reklam i sammanhang där det inte är väntat som i till 

exempel film (Konsumentverket, 1991).  

 

Produktplacering står idag för mellan 10 till 30 % av en films budget. Detta gäller alla olika 

typer av filmer och det finns inga undantag gällande barnfilm, säger Peter Carnello vid en 

intervju. Forskningsartikeln ”Exploring Children’s Choice: The Reminder Effect of Product 

Placement” påvisar att barn berörs av produktplacering. I denna studie spelar dock inte 

barnens ålder in utan det är snarare hur många gånger barnen sett en viss film som avgör 

produktplaceringens påverkan (Auty S. & Lewis C., 2004).  
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1.3 Problemdiskussion 

Vi kommer i vår uppsats utgå från att produktplacering är en vanlig metod och att traditionell 

reklam står inför en föränderlig framtid i många avseenden. Vidare är reklam till barn ett 

omdebatterat ämne där kritikerna menar att barn blir manipulerade av marknadsföring 

eftersom de inte märker skillnad mellan sedvanligt programinnehåll och reklam. Vi anser 

därför att det är intressant att undersöka i vilken utsträckning produktplacering i barnfilm 

förekommer. Om barnfilm är ett forum för produktplacering utgör det ytterligare en kanal för 

företagen att marknadsföra sina produkter till barn. Intressant är också att barn påverkar 

vuxnas köp av dyrare produkter. Kan det till exempel vara så att barn efter att ha sett en film 

påverkar sina föräldrars inköp av dyrare kapitalvaror? 

 

Vid sökandet av information om ämnet produktplacering i barnfilm har vi noterat att det 

knappt behandlats av forskarsamhället. Endast ett vetenskapligt bidrag har hittats. Däremot 

har Crosspromotion, det vill säga när företag går ihop för att marknadsföra en film, 

diskuterats i media.  Vi tycker det är fascinerande att diskussionen stannat här. Man verkar 

bara ha uppmärksammat reklam och promotion för att få barn att se en film och 

reklamen/produktplaceringen i själva filmen har inte behandlats.  

 

Vi har frågat oss om ämnet inte diskuterats för att produktplacering i dess ursprungliga 

betydelse inte finns i barnfilm eller om det är så att produkter placerade i en verklig miljö inte 

är tillräckligt uppenbara för att barn ska uppfatta dem. Dessa frågor i kombination med att 

barn idag i större utsträckning är delaktiga i familjens inköp, gör att vi här ser ett behov av 

svensk empiri. Mot denna bakgrund leds vi in på vår valda forskningsfråga.  
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1.4 Problemformulering 

 

 
 

För att kunna besvara denna fråga har den delats upp i följande delfrågor: 

• Hur ofta och vilka varumärken, produkter och logotyper syns i barnfilmer? 

• Hur tror föräldrar att deras barn påverkas av film? 

• Hur delaktiga är barn i familjens inköpsprocess? 

• Hur uppfattar barn själva produktplacering i barnfilm? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barn förhåller sig till varumärken, produkter 

och logotyper som visas i film och om de överhuvudtaget lägger märke till dem. Däremot 

avser vi inte att undersöka moral och etik i denna fråga .  

 

1.6 Avgränsning 

Produktplacering förekommer också i TV och det har pågått diskussion om att vissa TV-

program produktplacerat, vilket är förbjudet enligt svensk lagstiftning. Exempel på detta är 

bland annat då programledaren i TV4: s barnprogram Soffipropp skulle ha bjudit på Chiquita-

bananer och Ahlgrens bilar. Under en sekvens på 17 sekunder ska en påse Ahlgrens bilar ha 

exponerats på en vit duk bakom en scen där ett pop-band stod och spelade. TV4 och Ahlgrens 

bilar hävdar dock att det inte varit ett samarbete dem emellan (Brolin, M., Råd & Rön, 8/96). 

Fenomenet förekommer alltså i TV trots förbud men vi har dock valt att begränsa oss till 

enbart spelfilmer. 

 
Barnfilm definierar vi som filmer vilka är barntillåtna eller tillåtna från sju år. Filmer som är 

tillåtna från elva år men i föräldrars sällskap från sju år räknas inte in i denna kategori.  

 



8 

Vid val av filmer har vi främst inriktat oss på svenska filmer. En amerikansk produktion 

kommer att kommenteras för att kunna jämföra produktplacering i Sverige och USA där 

metoden är mer etablerad. 
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2 Metod 
 

 

Figur 2 Metodöversikt 

2.1  Metoder och ansatser 

Valet av metod har berott på en rad olika faktorer såsom forskningstradition, institution och 

handledare (Gustavsson, 2004). Holme och Solvang (1997) talar om resursernas inverkan på 

metodvalet. I denna uppsats har vi framförallt begränsats av tidsperspektivet men också av de 

ekonomiska aspekterna. Viktigast har dock varit att välja en metod som i största möjliga mån 

kan belysa forskningsfrågan. 

 

Allmänt kan vetenskapliga undersökningar till sin natur vara kvantitativa eller kvalitativa. 

Kvantitativa undersökningar syftar till att förenkla, genom att översätta komplexa samband 

med hjälp av siffror, för att på så sätt kunna skilja mellan undersökningsobjekten. Vidare ska 

den kunskap som genereras möjliggöra generalisering till andra objekt än det undersökta. 

Denna typ av undersökningar baseras ofta på en uttalad teoretisk grund och frågeställningen 

präglas av en förklarande karaktär (Gustavsson, 2004). Med kvantitativa metoder kan 

allmänna slutsatser och generella mönster nås utifrån observation av verkligheten. Detta går 

att likna vid den positivistiska forskningsprocessen som förutsätter att verkligheten är 

objektiv, att det finns sanningar och att dessa går att förenkla (Lundahl & Skärvad, 1992).  

 

Kvalitativa metoder karaktäriseras av en lägre grad av formalisering än kvantitativa. Syftet är 

att uppnå förståelse och det görs inget anspråk på att pröva informationens giltighet. 

Undersökningarna präglas av närhet till undersökningsobjektet för att kunna förstå och tolka. 

Forskaren växlar vid synen på forskningsobjektet mellan ett yttre och inre perspektiv, 

processen som helhet växer fram genom att växla mellan teori och empiri och det sker en 

kontinuerlig pendling mellan forskare och det som undersöks (Holme & Solvang, 1997). För 

att strukturera resultaten samt se hur de passar in i en större helhet organiseras de i 

konceptuella modeller (Fletcher & Smith, 2001). Det kvalitativa angreppssättet kännetecknas 
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ofta av ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken står för den förstående och tolkande 

vetenskapen, metoden är tolkning och semantiken ligger till grund för analysarbetet 

(Gustavsson, 2004). Det kvalitativa arbetet ger forskaren en högre grad av frihet än 

kvantitativa undersökningar eftersom urvalsmetod fritt kan väljas och det går att använda 

många olika datakällor. Tolkningen ger dessutom tillfälle att finna ett djup i undersökningen 

som är större än de data som har samlats in (Gustavsson, 2004). 

 

2.1.1 Samhällsvetenskaplig forskning 

Samhällsvetenskaplig forskning påverkas alltid av forskaren, eftersom det inte går att stänga 

ute sig själv som människa vid studier som kräver tolkning (Holme & Solvang, 1997). 

Samhället är under ständig förändring och vi ställs hela tiden inför nya problem. Våra tidigare 

kunskaper fungerar som vägledning vid dessa komplexa situationer, genom att lyfta fram de 

delar vi anser centrala. I denna uppsats behandlas hur barn uppfattar produktplacering i 

barnfilm och vi har under arbetets gång ställts inför en rad olika tolkningsprocesser, där vi 

som forskare genom våra värdepremisser och referensramar färgat det vi återgett (Holme & 

Solvang, 1997). För att uppnå objektivitetsidealet i denna typ av uppsats bör vi ställa krav på 

oss själva att vara öppna och medvetna om hur våra tidigare erfarenheter påverkar arbetet. Vi 

har i enlighet med Holme och Solvang (1997) valt att möta dessa krav genom att återge varje 

steg i uppsatsen så att läsaren själv kan ta del av och tolka materialet. 

 

Utbildningen till ekonom på Stockholms Universitet har givit oss förståelse för olika typer av 

problemsituationer. Vidare har inriktningen Marknadsakademien utvecklat vår förmåga att 

snabbt sätta oss in i nya problem och situationer. Således ligger vår tidigare utbildning och 

universitetets forskningstradition till grund för hur vi angriper olika problem och vår syn på 

vetenskap (Gustavsson, 2004). Under utbildningen har vi studerat olika modeller och teorier, 

vilka givit kunskap i att kritiskt granska forskningsresultat. Det kritiska granskandet har varit 

oss till hjälp då vi försökt att inte påverkas eller förledas av tidigare publicerat material 

(Holme & Solvang, 1997).  
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2.1.2 Vald metod och ansats 

Uppsatsens syfte och frågeställningen, hur barn uppfattar produktplacering i barnfilm, gör att 

en kvantitativ ansats faller utanför denna uppsats, detta eftersom vi inte är ute efter att kunna 

dra generella slutsatser utan snarare vill skapa insikt för hur barn uppfattar produktplacering. 

Således har en kvalitativ ansats valts.  

 

De kvalitativa data uppsatsen genererat har vi använt för att öka förståelsen om barns 

uppfattning av produktplacering i barnfilm. Den kvalitativa undersökningen har erbjudit oss 

tillfälle att samla information på ett flexibelt sätt från ett litet urval. Utifrån den information 

som samlats har vi valt ut de områden och frågor som var relevanta för uppsatsen.  

 

För att skapa förståelse för barns uppfattning av produktplacering vill vi fånga deras 

upplevelser och känslor, vilket lämpar sig för en explorativ undersökning. Malhotra och Birks 

(2003) anser att explorativa undersökningar är att föredra för att få den insikt som krävs för att 

förstå ett visst marknadsföringsfenomen. Explorativa undersökningar är förberedande till sin 

natur och kan utgöras av expertintervjuer, litteraturgenomgång och fallstudier. Syftet med den 

explorativa studien är att vi startar med begränsad kunskap om ämnet och vill få en mer 

övergripande förståelse (Lundahl & Skärvad, 1992).  

 

De data vi samlat in kan delas in i primär- och sekundärdata. Sekundärdata är redan tidigare 

existerande material, vilket presenteras i litteraturstudien. Primärdata är den information som 

erhållits genom kartläggning av filmer samt olika typer av intervjuer. Uppdelningen 

presenteras i Figur 2 ovan. 

 

2.2 Litteraturstudien 

Sekundärdata samlades in i ett tidigt skede och utgjorde källan till grundförståelsen för 

produktplacering och marknadsföring till barn. Informationen har hämtats i form av artiklar, 

vetenskapliga artiklar, kandidatuppsatser och litteratur. 

 

Inhämtandet har gjorts på Stockholms Universitet, Kungliga biblioteket, Stockholms 

Stadsbibliotek och Handelshögskolan i Stockholm. Sökningar i databaser och sökmotorer på 

Internet såsom google.com har genomförts. Exempel på sökord som använts är 



12 

produktplacering och product placement samt kombinationer som barn och reklam och 

product placement and children. Även i uppsatsbiblioteket och virtuella biblioteket på 

Företagsekonomiska institutionens hemsida har sökorden använts. 

 

Ett problem vi stött på var att finna lämpliga sökord för att sortera befintligt material. Det har 

vi försökt lösa genom att använda källförteckningar i tidigare uppsatser som guide till 

lämpligt material. 

 

2.3 Filmer 

Vi har valt att bilda oss en uppfattning om vilka varumärken, produkter och logotyper som 

finns i barnfilm, och i vilken utsträckning dessa förekommer, genom att studera fem 

barnfilmer. Filmerna har valts genom ett icke sannolikhetsurval, vilket innebär att de inte är 

representativa för alla barnfilmer i Sverige. Vid urval av filmer har nedanstående fem kriterier 

använts som riktlinjer: 

• Utgå från intervju med Peter Carnello, VD InBetween Entertainment AB. 

• Utgå från biografstatistik på Svenska Filminstitutets hemsida 

• Välj svenska filmer som möjliggör jämförelser med utländska storproduktioner 

• Välj filmer som är producerade olika år. 

• Välj filmer som är barntillåtna eller tillåtna från sju år. 

 

De filmer vi utifrån detta valt att studera är ”Lilla Jönssonligan på kollo”, ”Håkan Bråkan och 

Josef”, Smådeckarna, ”Lejontämjaren” och ”Herbie – Fulltankad”. Kartläggningen har gått 

till så att vi tillsammans tittat på filmerna, samtidigt som var och en har antecknat de 

varumärken, produkter och logotyper vi sett och hört. Vidare letade vi i eftertexterna om det 

stod något om vem/vilka som produktplacerat i filmen samt vilka som tackades. En 

fullständig redovisning av vad vi kommit fram till redovisas i bilaga 5.  

 

Vid analys av filmerna använde vi oss av Russells (1989) indelning av produktplacering i 

screen placement, script placement samt plot placement. Denna indelningsmetod behandlas 

närmare i kapitel tre. Utifrån dessa kategorier har vi strukturerat och sorterat de varumärken, 

produkter och logotyper vi sett exponerade extra synligt eller som varit tydliga genom hela 

filmen.  
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Nackdelen med denna urvalsmetod är att filmerna inte representerar barnfilmer i stort. De fem 

filmer vi studerat har därför bara givit oss kunskap om hur produktplacering fungerar i just 

dessa filmer. Vi kan alltså inte utifrån våra resultat dra generella slutsatser, utan resultaten är 

kopplade till de filmer vi studerat. 

 

2.4 Intervju med branschen 

Genom att titta på hur företag arbetar med produktplacering har vi fått kunskap om metoden 

som helhet. Intervjuer med branschen erbjöd samtidigt chansen att få svar på hur man arbetar 

med produktplacering i barnfilm. Vi har genomfört en längre intervju med Peter Carnello, VD 

på InBetween Entertainment AB i Stockholm och en telefonintervju med Fredrik Holmström, 

VD på Stars and Angels Production AB i Stockholm. Peter Carnello tog vi kontakt med 

eftersom han synts mycket i media och dessutom varit ansvarig för produktplaceringen i 

”Lilla Jönssonligan på kollo”. Fredrik Holmström vände vi oss till för att få svar på frågor om 

hur man arbetar med produktplacering i barnfilm.  

 

Intervjuerna redovisas inte i sin helhet utan ligger till viss del till grund för diskussionen i 

övrigt har de mer fungerat som kunskapskälla för att vi ska få ökad förståelse för fenomenet.  

 

Intervjuer kan variera mellan olika grad av struktur och standardisering. Den mer 

strukturerade intervjun är till för enklare frågor. Vi har nyttjat den semistrukturerade metoden 

vid dessa intervjuer, vilken innebär att vi utgår från ett frågeformulär med bestämda frågor. 

Intervjumall för Peter Carnello återfinns i bilaga 1. Under intervjuns gång har vi spunnit 

vidare på de svar vi ansett vara av intresse och som frågeformuläret inte behandlat. Som 

intervjuare krävdes av oss att vi var flexibla och tog tillvara på det som sades för att hitta 

ytterligare infallsvinklar. (Smith & Fletcher, 2001)  

 

2.5 Föräldraintervjuer  

För att tillfredsställande kunna svara på hur barn uppfattar produktplacering i film var det för 

oss intressant att få ta del av vad föräldrarna anser om fenomenet. Föräldraintervjuerna 

genomfördes under en lördag i barnklädesbutiken Kiddies på Kommendörsgatan i Stockholm. 

Valet av Kiddies som undersökningsplats föll sig naturligt eftersom en av uppsatsförfattarna 

har kontakter där. I en barnklädesbutik ges möjlighet att träffa många föräldrar på samma 
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gång vilket var till fördel för vår undersökning. Väl inne i butiken kontaktade vi aktuell 

förälder, presenterade oss som studenter från Stockholms Universitet som genomförde en 

undersökning för vår kandidatuppsats och frågade om vi fick ställa några frågor. Vi använde 

oss av en frågemall, se bilaga 2, med nio frågor indelade i kategorierna: 

• Barnen 

• Filmvanor och beteende   

• Barnens roll i inköpsprocessen 

• Produktplacering 

 

Intervjuerna hade karaktären av semistrukturerade intervjuer eftersom vi inte var helt bundna 

av frågemallen, utan i vissa fall ställde ytterligare frågor utifrån vad respondenten svarat. 

Föräldrarna hade ofta svårt att förstå vad vi menade med frågor som Tycker du att ditt/dina 

barn tar efter karaktärerna i filmerna? och Får du uppfattningen av att de vill ha 

produkter som de sett i filmer? Detta ledde till att vi som intervjuare fick ge exempel på vad 

vi menade. Beroende på hur intervjuaren hjälpt respondenten att svara har de troligen 

påverkats att svara med liknande exempel och utelämnat något de annars kanske skulle ha 

svarat. För att minska denna intervjuareffekt har vi turats om att intervjua och anteckna. 

Intervjuerna pågick i ett par minuter och totalt tillfrågades tio föräldrar till barn i åldrarna sex 

till tretton år. Avgränsningen till tio intervjuer gjordes eftersom vi efter den tionde intervjun 

ansåg att svaren uppnått mättnad, det vill säga vi fick inga svar som gav oss ny information 

(Gustavsson, 2003). Vid analys av svaren om barnens roll vid inköp har vi använt oss av 

Mowens (1993) åtta olika familjeroller i inköpsprocessen (Mowen, 1993). 

 

Då dessa intervjuer genomförts i en och samma butik har vi inte kunnat se om det finns någon 

skillnad, geografiskt och beroende på typ av butik och föräldrars åsikter. Svaren och analysen 

av dessa säger alltså inget om föräldrar som helhet utan har givit oss förståelse för vad 

föräldrar kan tycka om hur barn påverkas av film, produkter i film och vilken roll barn har vid 

familjens inköp. En del föräldrar uppgav att deras barn inte får se sådant som de påverkas av 

eller att de helt enkelt inte påverkas av film, varken karaktärer eller produkter. Bakgrunden till 

dessa svar tror vi kan vara att föräldrarna velat ge socialt acceptabla svar, svar som de med 

gott samvete kan stå för och som inte sticker ut från mängden.    
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2.6 Fokusgrupper 

2.6.1 Urval 

Hansen (2002) beskriver hur ett barns konsumentsocialisering tar sig uttryck under en 

utvecklingsprocess, vilken fortgår genom tre olika steg som belyser barnens kognitiva och 

sociala utveckling. 

• Perceptuella stadiet;  3-7 år 

• Analytiska stadiet; 7-11 år 

• Reflektiva stadiet;  11-16 år 

 

Dessa tre steg karaktäriseras av ett antal dimensioner som fångar upp olika förändringar i 

barnens kunskapsutveckling, färdighet att fatta beslut samt deras inköpsinfluerande strategier. 

I termer av kunskapsutveckling finner vi att förflyttningen från det perceptuella stadiet till det 

reflektiva kännetecknas av stor förändring. Utvecklingen har här gått från att barnen bara 

kunnat skilja på enkla attribut (till exempel färg) avseende produkter, till att nu kunna skilja 

på komplexa attribut (till exempel design) och att de utvecklar preferenser för specifika 

varumärken. Vidare har barnen utvecklat sitt tidigare egoistiska perspektiv till ett medvetande 

avseende konsumtion som socialt perspektiv. Barnen går från enkel konsumtion till att 

utveckla en personlig identitet som kännetecknar konsumtionens sedermera komplexa 

karaktär. 

 

Mellan dessa två stadier där ett barn utvecklas till en näst intill fullbordad konsument, finner 

vi det stadium där större delen av utvecklingen sker både på en kognitiv och en social nivå, 

det analytiska stadiet. Denna period influeras av några de viktigaste framstegen avseende 

färdigheten som konsument. Barnen ökar förmågan att bearbeta information från 

marknadsplatsen angående reklam och varumärken. De befinner sig i ett nytt perspektiv som 

faller utanför deras egna känslor och motiv och barnen får en förståelse för reklammakarnas 

motiv. Förmågan att kunna analysera stimuli från mer än ett attribut leder till stora 

förändringar i deras konsumentbeteende. De är mer flexibla och ansvarstagande. Dessa 

tendenser yttrar sig även i barnens förhandlingsförmåga gällande ett önskat föremål. 

Önskemålen är mer anpassade till deras förmåga att sympatisera med till exempel föräldrarna. 
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Vi har valt att analysera huruvida nioåringar påverkas av produktplacering i barnfilm och 

kommer att utföra våra fokusgrupper i en tredjeklass. Detta eftersom Hansen (2002) anser att 

det inom det analytiska stadiet finns stora skillnader mellan åldrarna sju till åtta år och tio till 

elva år. Således finner vi att nioåringar utgör den mest representativa åldern inom kategorin. 

Vidare anser vi att det analytiska stadiet är mest intressant att undersöka, eftersom det är här 

större delen av barnens utveckling av konsumentbeteende sker.  

 

Vi kontaktade Carlssons skola på Östermalm i Stockholm med en förfrågan om de ville delta i 

vår undersökning. Carlssons skola valdes eftersom en av uppsatsförfattarna själv gått där i nio 

år. En klass i årskurs tre erbjöd sig att delta i undersökningen. Kontakten med Carlssons skola 

har skett via e-mail och telefonsamtal. Lärarinnan för klassen gav oss tillåtelse att prata med 

barnen utan att skicka ut brev till deras föräldrar. 

 

Barnen kommer alla från en och samma skola, dessutom från samma klass. Detta leder till att 

alla barn har samma bakgrund skolmässigt, därmed påverkar skolans kultur vår undersökning. 

När barn går på lågstadiet är det ofta så att de går i en skola som ligger nära hemmet. Om 

detta är fallet så är det inte bara skolans kultur som är gemensam för barnen, utan även den 

miljö de är uppväxta i. Hur stor inverkan detta har på våra resultat är svårt att säga. Viktigt att 

påpeka är dock att vi intresserar oss för hur nioåringar uppfattar ett fenomen. Vi anser således 

inte att skolan är avgörande för hur mycket barn i den åldern tittar på film och hur de 

uppfattar produktplacering.  

 

2.6.2 Pilottest 

Malhotra och Birks (2003) rekommenderar användandet av en experimentgrupp för att se hur 

frågorna i en undersökning fungerar. Vi ansåg att detta kunde vara bra för att se hur barnens 

förståelse är för varumärken, produkter och logotyper som syns i film och för att se om vi 

eventuellt måste klargöra metoden produktplacering tydligare än vi tänkt. 

 

Fred, nio år, har fungerat som testperson när frågor för fokusgrupperna arbetats fram. Fred 

tillbringade en eftermiddag med att titta på ”Håkan Bråkan och Josef” tillsammans med oss. 

Han utfrågades sedan om vad han sett i filmen och om han lagt märke till produktplacering. 

Skillnaden mellan Fred och de barn som deltog i undersökningen är att Fred sedan tidigare 
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hade blivit informerad om vad produktplacering är, och även visat exempel på att han förstått 

vad det innebar. Syftet med detta var att se om en nioåring kunde uppfatta metoden. Utöver 

att diskutera den film Fred precis sett, tillfrågades han om han sett någon av de andra filmerna 

som uppsatsen behandlar. Han hade ett flertal gånger sett både ”Lilla Jönssonligan på kollo” 

och ”Lejontämjaren”. Resultatet av pilottestet, se bilaga 4, visade att Fred förstod och kunde 

exemplifiera metoden i de olika filmerna. 

   

2.6.3 Genomförande 

Fokusgrupperna har bestått av fyra barn, för att göra det lättare för oss att kunna kontrollera 

att alla kommer till tals. Fokusgrupp som metod har gett oss nya infallsvinklar på 

produktplacering samt att barnen kunnat referera till varandra när de svarar på frågorna. I 

enlighet med Malhotra och Birks (2003) tror vi också att barnen känner att det är lättare att 

öppna sig och dela med sig av sina idéer i grupp, än vad de skulle ha gjort om de blev 

intervjuade en och en.  

 

Fokusgruppsundersökningen gick till så att vi en förmiddag visade ”Lilla Jönssonligan på 

kollo” för hela klassen i deras klassrum. Under tiden barnen tittade på filmen observerade vi 

dem. Efter att filmen visats återgick barnen till sin vanliga undervisning. Carlssons skolas 

fritidsverksamhet ligger i direkt anslutning till klassrummen och de flesta av barnen är kvar 

efter ordinarie skoltid. Samma eftermiddag valdes fyra barn ut, de som först kom upp från 

gymnastiken, och vi pratade med dem i deras klassrum. Efter detta hade barnens lärarinna valt 

ut ytterligare fyra barn till nästa fokusgrupp. Påföljande eftermiddag pratade vi med fyra barn 

till, som uttryckt sin önskan om att få vara med. Totalt deltog alltså tolv barn indelade i tre 

fokusgrupper i undersökningen. Samtalen varade mellan tjugofem och trettiofem minuter. 

 

Den yttre miljön är viktig vid barnintervjuer och därför användes deras klassrum vilket 

samtidigt ingav en trygghet för barnen (Cederborg, 2000). Vi inledde fokusgruppssamtalen 

med att presentera oss lite mer än vi gjort vid filmvisningen och talade vidare om varför de 

deltog i undersökningen och vad den skulle användas till. Vi talade också om att samtalet 

spelades in på band. I slutet av samtalen fick barnen även lyssna på en bit av inspelningen 

(Doverborg & Pramling, 2000). För att inte förvirra barnen var det bara en av oss som pratade 

och ställde frågor och den andra observerade och antecknade (Cederborg, 2000). Den första 
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kontakten med barnen var viktig för att de skulle få förtroende för oss som intervjuare och 

känna sig trygga att dela med sig av sina åsikter (Doverborg & Pramling 2000). Därför 

inledde vi med ett kort samtal om filmen. Dessutom fick barnen två stycken AKO-kolor var, 

eftersom dessa var med i filmen. En viktig del i samtalet var att barnen förstod att deras 

åsikter var av stor vikt för oss. I Doverborg och Pramling (2000) fann vi rådet att ha 

ögonkontakt med barnen samt att nicka instämmande för att de skulle känna sig hörda.  

 

Vi utgick ifrån en samtalsmall, se bilaga 3, vid fokusgrupperna. I denna mall hade vi delat in 

frågorna i följande kategorier:  

• Allmänt om filmen 

• Allmänt om filmer 

• Barnens roll i inköpsprocessen 

• Produktplacering i barnfilm 

• Syftet med produktplacering 

 

Begreppet produktplacering valde vi att inte nämna eller förklara förrän en bit in i samtalen. 

 

Genomgående har vi varit noga med att barnen ska förstå vad vi pratar om. De uppmanades 

flera gånger att fråga om de inte förstod eller ville att vi skulle förklara något (Cederborg, 

2000). Svar vars innebörd vi inte varit säkra på har diskuterats vidare till dess att vi fått en 

bild av vad den som sagt det menade (Doverborg & Pramling, 2000). Vissa frågor har ställts i 

olika sammanhang, för att få en bättre och mer konsekvent bild av vad som sagts (Doverborg 

& Pramling 2000). Både vid utformandet av frågorna och vid samtalen har språket anpassats 

efter barnen (Cederborg, 2000). Här har testundersökningen varit till stor hjälp för att förstå 

vad en nioåring tillgodogör sig. För den som lett samtalet har fokus legat på att alla ska 

komma till tals och att ingen tar över samtalet (Malhotra & Birks, 2003). Detta har gjorts 

genom att till exempel rikta frågan direkt till någon eller att låta barnen svara i en 

förutbestämd ordning. Samtal med barn var för oss något nytt och roligt, de bidrog med 

många nya tankar och sätt att resonera som varit värdefulla under det fortsatta arbetet. 

 

Undersökningar med barn är svåra eftersom intervjuareffekten kan bli stor. Förklaringar och 

exemplifieringar gör att barnen leds in att tänka i vissa banor och spontana reflektioner kan 

utebli. I vilken utsträckning vi påverkat barnens svar kan vi inte själva bedöma. Val av barn 
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till fokusgrupperna har baserats på vilka vi haft tillgång till. Barnen har självklart påverkat 

resultaten, andra barn kanske hade svarat helt annorlunda. Om barnen hade sett en annan film 

än ”Lilla Jönssonligan på kollo” kanske de hade tolkat våra frågor annorlunda. Vi tyckte 

däremot att ”Lilla Jönssonligan på kollo” var en bra film att visa, eftersom den är svensk och 

innehåller tydliga exempel på produktplacering. Vi hoppades när vi valde filmen att de flesta 

barnen sett den innan, något som visade sig stämma, för att de lättare skulle kunna diskutera 

den och förstå vad vi menade med produktplacering.   

 

Förutom intervjuareffekten utgör barnens oförmåga eller ovilja att svara ett problem. En del i 

detta som Malhotra och Birks (2003) tar upp är att respondenterna inte känner sig bekväma i 

gruppen och inte vågar ge ärliga svar. Vid barnintervjuer är det extra viktigt att de känner sig 

trygga både i gruppen och i den yttre miljön. Den yttre miljön, skolan och klassrummet, har vi 

tidigare visat att vi anser vara fördelaktig. Barnen går i samma klass och känner således 

varandra, vilket är positivt då de inte behöver vara blyga. Däremot kan tidigare grupperingar 

inom klassen leda till att barnen intar sina sedvanliga roller i grupper även vid fokusgruppen. 

En annan aspekt av svarsfel är att barnen svarar vad de tror att vi vill höra, och att vi trots 

försök att motverka det genom att ställa samma frågor i olika sammanhang, inte uppfattat 

detta (Doverborg & Pramling, 2000). 
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3 Presentation och analys av filmer 

3.1 Indelningsgrunder 

I den vetenskapliga artikeln “Toward A Framework of Product Placement” (1998) 

presenterar Russel tre dimensioner av produktplacering; screen placement, script placement 

och plot placement, se Figur 3 nedan. Inom dessa olika kategorier varierar graden av hur 

tydligt ett varumärke presenteras.  

 
 Visual Appearance 

 
 
 

Screen      Placement 
 
 
                 Script Placement 
                  Auditory Placement 
 
             Plot           Placement 
 
 
Degree of Connection to the Plot 

 

Figur 3 Tredimensionell modell av produktplacering (Russel, 1998) 
  

 

Screen placement innebär att varumärket visas i bakgrunden av en film. Inom denna kategori 

skiljs på creative placement och on-set placement. Det förstnämnda innebär att varumärket 

syns, som till exempel en reklamskylt inne i en stad eller liknade. Inom den andra kategorin är 

varumärket mer inkluderat i filmen, såsom ett matvarumärke i ett kök. Graden av screen 

placement kan variera i form av hur många gånger varumärket visualiseras eller ifrån vilken 

vinkel man filmar märket och så vidare. 

 

Script placement, inom denna kategori presenteras varumärket i en dialog. Även här kan 

graden av placeringen variera beroende på i vilket sammanhang och hur ofta produkten 

nämns. 

 

Vid plot placement utgör varumärket en del av filmens handling. Placeringen kan vara både 

visuell och verbal och graden av intensitet varierar. En mindre verbal placering och en kortare 

visning av varumärket kallas low intensity.  Då varumärket å andra sidan utgör en del av en 
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rollinnehavares identitet kallas placeringen high intensity. Exempel på detta är James Bond 

med Aston Martin och BMW. 

 

3.2 Kartläggning av filmer 

I detta stycke redogörs för de utmärkande varumärken, produkter och logotyper som vi 

uppmärksammat i de utvalda filmerna. Dessa varumärken, produkter och logotyper anser vi, 

med bakgrund av vårt pilottest, att barn kan uppfatta. Intresset ligger således inte i att finna 

produktplacering i dess strikta bemärkelse utan avsikten är istället att studera vilka 

varumärken, produkter och logotyper vi tror att barn urskiljer då de tittar på film. 

Redogörelsen görs i enlighet med Russels ovan nämnda kategorisering. En komplett 

redogörelse över det vi uppmärksammat finns i bilaga 5.  

 

Den främsta exponeringen handlade om screen placement och en rad exempel har funnits i 

nästan alla filmer. ”Smådeckarna” är full av meddelanden till tittaren. Under en sekvens, på 

en av flickornas födelsedag exponeras en leksak av märket Star Raider väl synlig på familjens 

matsalsbord. Uppenbara klipp då varumärken tydligt syns finner vi vid ett flertal tillfällen. 

När flickorna är instängda i ett mörkt rum syns backar med Coca Cola och Ramlösa i tydligt 

fokus för filmkameran. Dessa utgör bara en liten del av den mängd varumärken vi sett inom 

kategorin on-set placement. I likhet med ”Smådeckarna” innehåller ”Håkan Bråkan och 

Josef” många on-set placements. Brämhults juice exponeras bland annat vid ett flertal 

tillfällen i familjens hus - på en bänk, på matbordet, i kylskåpet och på Håkans skrivbord. 

Ramlösa syns vid två tillfällen varav båda väckte vår uppmärksamhet. Vid det första tillfället 

serveras saft ur en stor Ramlösaflaska så att etiketten är vänd mot kameran. Vid det andra 

tillfället ligger en flaska på ett kylskåp i familjens garage. Inom samma scen fast i ett annat 

klipp ser vi att flaskan står upp, vilket innebär att filmteamet för det första gjort en filmmiss 

men att de också arrangerat flaskan för att etiketten ska synas. En vägg till garaget byggs i 

filmen och detta verkar ha givit möjlighet att visa upp flera varumärken med byggrelaterade 

produkter. En stege från Wibe står lutad mot en vägg men tydligast exponeras en motorsåg 

där bladet zoomas in och varumärket Husqvarna syns. Ett annat klipp som tydligt exponerar 

ett varumärke är då familjens granne ska hämta ut en vinst från ett SEB-kontor. 

 

I filmen ”Lejontämjaren” är ett flertal varumärken dolda, detta gör att reaktionen förstärks då 

vi exponeras för andra varumärken. Många varor syns i till exempel köket. Av dem fann vi 
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bland annat frukostflingorna Havrefras, som exponerades mer än en gång. Simon hade en 

Adidasryggsäck som uppmärksammades, eftersom många andra varumärken inte syns. En del 

av ”Lejontämjaren” utspelar sig i en stor matvarubutik, stormarknad. Här visualiseras 

produkter vilka kändes väntade att se, men på ett ställe visas dock en stor stapel med 

toalettpapper från ICA. Detta gjorde att vi förstod att de befinner sig i en ICA-butik.  

 

Exempel på creative placement existerar i alla filmer. Då flickorna från ”Smådeckarna” tar 

sig till Thailand ser vi Dagens Industri på varje bagagevagn på Arlanda flygplats. I Håkan 

Bråkan finner vi tydliga exempel där GB-glassgubben och GB-glasskylten exponeras som 

reklamskylt i olika scener.  

 

Simon från ”Lejontämjaren” cyklar överallt och då han tar sig igenom staden syns en del 

butiker och annat i bakgrunden. Mycket var av sådan karaktär att vi inte uppfattade det. 

Däremot urskiljde vi ICA, vilken vi även såg som exempel på on-set placement. I Simons rum 

hängde affischer föreställande populära filmer och figurer, som Pokémon, Harry Potter och 

Alien. Vi tolkade det som att affischerna skulle spegla Simon och hans personlighet men 

likväl skapar de en samhörighet med barn som har liknande intressen som Simon.  

 

Då pojkarna från Jönssonligan väl sätter av mot kollot på Gotland ser vi Destination Gotlands 

logga exponeras under en kort men uppenbar sekvens i form av creative placement. 

 

Script placement, vilket innebär att ett varumärke omtalas i en dialog fann vi då det var tal om 

en produktkategori men inte specifikt för ett varumärke. Vi har valt att kategorisera det som 

nämns verbalt i filmerna som plot placement istället. 

 

Plot placement finns exempel på i ”Smådeckarna” då Myresjöhus utgör en del av handlingen, 

eftersom familjen bor i ett sådant villaområde samt att föräldrarna slår vad om att familjens 

byggarbetare från de omnämnda företaget inte skulle hinna klart med husets renovering. Mot 

slutet av filmen visar det sig dock att de hann klart en dag tidigare än väntat. Väl i Thailand 

fick vi känslan av att de handlar om reklam för Thailand som resmål, eftersom flickorna vid 

ett flertal tillfällen nämner hur vackert det är och hur snällt folket är där.  

 

I ”Håkan Bråkan och Josef” klassificerar vi Fanta som plot placement eftersom mamman vid 

ett tillfälle frågar vart läsken tog vägen, varpå Håkan håller upp sin Fantaburk. Håkan hämtar 



23 

även Fanta från familjens kylskåp. Polis och Försvarsmakten är med och på olika sätt räddar 

Håkan när han har givit sig ut i en båt ensam. Båda framställs som att de snabbt kommer till 

platsen och att de tar till alla medel som är nödvändiga för att hjälpa honom.  

 

Lilla Jönssonligans produktplacering präglas främst av plot placement. I början av filmen är 

det en sekvens som utspelar sig i en ICA-butik, vilken vaktmästaren på Jönssonligans skola 

kraschar in i då pojkarna spelat honom ett spratt. Placeringen är klar och tydlig och den utgör 

en del av handlingen. I sekvensen ser vi karaktärerna från ICAs reklamfilm, Stig och Ulf, och 

i bakgrunden exponeras en ICA-skylt. Det är dock karaktärerna från reklamfilmen som gör att 

man känner igen butiken. Plot placement förekommer även då pojkarna från Jönssonligan ser 

Harrys stora kärlek Doris stå och spela badminton med skurken Wall-Enbergs son Junior. 

Doris stod länge och tittade på sin racket och Junior påpekade att det var det bästa racket de 

hade. I ett senare skede spelade även Doris, Junior och deras vänner krocket med samma typ 

av spelredskap. Då barnen stod och pratade höll Doris upp krocketklubban så att den var väl 

synlig framför kameran utan att det fanns något uppenbart skäl att i denna sekvens uppvisa 

redskapet. I dessa placeringar ser vi inte något varumärke men vi ansåg ändå att de var i så 

pass mycket fokus att exponeringen var avsiktlig. Mycket riktigt fann vi att man i 

eftertexterna tackade Spelia i Stockholm. 

  

Ett av filmens spännande moment var då Wall-Enberg skulle få ett skepp godis levererat för 

att sälja dyrt i Sverige. Således präglades handlingen av prat om detta godis. Vid intervju med 

Peter Carnello, fann vi att man i många placeringsfall kan prata om en produktkategori för att 

i samband med att filmen släpps marknadsföra ett specifikt varumärke inom just den 

produktkategorin. I detta fall utgjorde godiset som produktkategori en del av handlingen och 

mot slutet av filmen visualiserades godisvarumärket  AKO. Vi anser att även denna placering 

handlar om en kombination av script placement och plot placement eftersom godiset som 

produktkategori omnämns verbalt och är en del av handlingen.  

 

Sammanfattningsvis har vi funnit gemensamma drag för de svenska filmerna. Ett av dessa är 

att polisen ofta finns med. Vi tror att det har att göra med att man vill skapa positiva 

associationer till polisen och att barnen ska känna sig trygga med det svenska polisväsendet. 

Möjligen är detta inte avsiktligt men vi tror att det kan skapa en positiv verkan för polisen. I 

många fall exponeras även varumärken vilka vi tror i huvudsak riktar sig till de vuxna som är 

med och tittar på filmerna. Exempel på detta är bil- och byggvarumärken. Att dessa exponeras 
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i barnfilm kan vara ett sätt att få vuxna att associera varumärkena till trygghet. Vi tror att det 

är viktigt för många föräldrar att varumärken kopplas till trygghet då barn är inblandade.  

 

Mat och dryck utgör en produktkategori som är med i alla filmerna. De vi främst sett i dessa 

fall och som vi tror påverkar barns habegär är läsk, godis och glass. Enligt Mowen (1993) har 

barn den dominerande rösten då det gäller familjens frukostflingor.  Därför var det intressant 

att frukostflingorna Havrefras placerats i familjens kök i ”Lejontämjaren”, vid ett flertal 

tillfällen. På grund av den pågående debatten om marknadsföring av mat riktad till barn var 

det inte överraskande att återfinna så pass mycket matvaror även i filmer. 

 

3.3 Jämförelse med ”Herbie - Fulltankad” 

Vi har även gjort en jämförelse med en amerikansk produktion, filmen ”Herbie - Fulltankad”. 

I denna film fann vi att graden av produktplacering var högre. Detta berodde delvis på att 

Herbie är en bil av märket Volkswagen och varumärket utgör filmen och 

huvudrollsinnehavarens identitet. Volkswagen är den huvudsakliga sponsorn till filmen och 

som komplement till den lilla bubblan Herbie körde många av filmernas goda karaktärer en 

Volkswagen, ett exempel på high intensity plot placement. Good Year bildäck exponerades 

också. Vidare drack huvudrollsinnehavaren, Maggie, Tropicanajuice och Pepsi samt bar ett 

par Nikeskor. Dessa varumärken utgör bara några exempel på metoden och det märks tydligt 

att produktplacering är mer etablerat i den amerikanska filmen. Då varumärken, produkter och 

logotyper presenterades i Herbie var det uppenbart att det handlade om produktplacering, 

något som utgjorde ett problem då vi såg de svenska filmerna. Där var det ofta svårt att 

avgöra om en produkt var strategiskt placerad eller om det handlade om tillfälligheter. Att 

metoden är tydligare i den amerikanska filmen visas till exempel då Herbie blir kär i en ny 

Volkswagen ”bubbla” och bilen länge zoomas in samtidigt som den blänker på ett tilltalande 

sätt. I Herbie är också scener som utspelar sig i till exempel ett kök präglade av att 

placeringarna känns mer strategiska och att bara varumärken som avsiktligen ska synas är 

med. Detta skiljer sig från svenska filmer, där vi såg ett brus av varumärken och hade 

svårigheter att avgöra vilka som var strategiskt placerade. Vi får också känslan av att man är 

mer konsekvent i Herbie avseende vilka associationer varumärkena skapar. I Herbie var det 

bara ”goda” personer som körde Volkswagen. 
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4 Presentation och analys av föräldraintervjuer 

4.1 Familjens roller och struktur vid köp 

Det är ofta skillnad mellan vem som köper en produkt och vem som använder den. Fruar och 

flickvänner står till exempel för upp till 70 % av männens inköp av dofter och cologner. I fall 

där det skiljer sig mellan användare och köpare inom mindre grupper tar individer på sig olika 

roller för att hjälpa gruppen att fungera bättre. Inköpsrollerna inom familjen ter sig olika 

beroende på vem som köper och vem som konsumerar produkterna. Mowen (1993) behandlar 

åtta olika roller inom familjen: 

• Influencers: Utgörs av medlemmar inom familjen vilka påverkar produktvalen genom 

att ge information och råd. 

• Gatekeepers: Familjemedlemmar vilka har möjligheten att kontrollera informationen 

som beslutsfattaren får. Föräldrar tar till exempel på sig denna roll då de kontrollerar 

vilka filmer deras barn tittar på. 

• Deciders: Familjemedlemmar som har makten att fatta beslut angående vad som ska 

köpas och när det ska köpas. 

• Buyers: Familjemedlemmar vilka slutligen inhandlar den önskade produkten. Buyers 

och Deciders kan skilja sig åt. 

• Preparers: Dessa familjemedlemmar förbereder produkten så att den därefter kan 

användas av andra. Matlagning och trädgårdsarbete ingår bland andra i denna 

kategori. 

• Users: Utgörs av de personer inom familjen som konsumerar - eller använder 

produkten/tjänsten vilken köpts av dem själva eller av andra familjemedlemmar. 

• Maintainers: Är de inom familjen som bibehåller hushållets goda ordning. 

• Disposers: Denna familjemedlem bestämmer när användningen av en produkt/tjänst 

skall upphöra och vad som skall hända med den. Personen kan till exempel bestämma 

när familjebilen bör bytas ut. 

 

Liksom det finns olika roller inom familjen avseende vem som har vilken roll då något nytt 

skall införskaffas, finns tre steg en familj genomgår då det skall köpas nytt till hemmet. 

Graden av inflytande de olika familjemedlemmarna har varierar beroende på vilket steg i 

köpprocessen familjen befinner sig i. Mowen (1993) redogör för tre steg:  
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• Problemidentifiering 

• Informationssökning 

• Slutligt beslut 

 

Barn tenderar att ha en stor del i köpbeslut inom familjen och de är också i många fall med 

och påverkar. Barnen är med och fattar beslut angående mat som ska köpas och resor. Mowen 

(1993) beskriver att i fall då resor ska avgöras är barnen med och formar allians med antingen 

mannen eller kvinnan så att ena parten sålunda besitter majoritet i beslutet. Vidare ökar även 

barnens influens i beslut allt eftersom de blir äldre.     

 

4.2 Föräldraintervjuer 

Intervjuerna har, som tidigare beskrivits, delats in fyra olika områden utifrån frågornas 

karaktär. Vid presentationen och analysen redovisas resultaten inom respektive område. 

4.2.1 Barnen, filmvanor och beteende 

De tio tillfrågade föräldrarna hade barn i åldrarna sex till tretton år, merparten av barnen 

befann sig i åldersintervallet sju till tio. Tre föräldrar hade både söner och döttrar, tre stycken 

enbart söner och fyra stycken enbart döttrar. 

 

Det var stor variation mellan hur föräldrarna upplevde sina barns filmvanor. En ansåg att 

barnet, sex år gammal, såg på film så gott som varje dag och en annan hävdade att hennes 

barn bara såg på barnprogram på TV. Det vanligaste svaret var att barnen såg på film omkring 

en gång i veckan.  

 
Två föräldrar uppgav att barnen bara såg på TV-program eller Disneychannel. Dessa barn 

pratade inte så mycket om vad de sett, om de gjorde det så var det ”mer personorienterat än 

sakorienterat”. I övrigt upplevde föräldrarna att barnen pratade om vad de sett, omfattningen 

varierar dock från att ibland nämna något till att noga gå igenom hela handlingen. Vi fick 

känslan av att föräldrarna överlag upplevde att barnen delade med sig av vad de sett och om 

de tyckt något varit extra kul eller bra. Från svaren kan vi se att barnen oftare pratar om 

karaktärerna i filmerna än saker de sett. Utifrån detta ter det sig logiskt att föräldrarna också 

upplever att barnen påverkas av karaktärerna. En del menade på att karaktärerna hade 

inverkan på barnen förutsatt att de tyckte filmen var bra.    
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Film, enligt en förälder till två döttrar i åldrarna tretton och nio år, kunde ligga till grund för 

framför allt den äldre dotterns klädval. Vidare berättade mamman att dottern blivit så 

inspirerad och påverkad av Reese Witherspoons rollfigur i filmen ”Legally Blond” att hon 

ville bli advokat. Dottern hade till och med undersökt lämpliga skolor i London. Detta utgör 

ett gott exempel på hur filmer har en motiverande inverkan på barn. Vi stötte även på 

ytterligare två exempel beträffande hur föräldrar upplevde att film påverkade deras barn. Det 

första exemplet var en pojke som lärde sig repliker utantill och sedan använde sig av dem. Det 

andra exemplet var en pojke som gärna lekte det han sett. Vi trodde innan intervjuerna 

genomfördes att vi skulle stöta på fler svar av denna typ. Vi trodde att barnen också gick så 

långt i sin lek att de klädde ut sig till karaktärerna. Vi båda har erfarenhet av att barn i vår 

närhet, främst pojkar, lekt att de varit en figur från en film. Bara en förälder sade uttryckligen 

att deras barn vill ha saker med anknytning till film, så kallad merchandise. 

 

Att saker i film skulle leda till direkta habegär hos barnen var inte en förekommande 

uppfattning. Detta ställt mot det faktum att många tyckte barnen påverkades av karaktärerna 

tolkar vi som att föräldrarna inte ser en direkt koppling mellan film och köp. Film påverkar 

kanske mer i det dolda. Denna uppfattning förstärks av uttalanden som att det är svårt att säga 

hur karaktärerna påverkar, man vet inte varifrån de faktiska köpimpulserna kommer och att 

film inte påverkar mer än något annat medium tillexempel tidningar och leder därför inte till 

specifika habegär.  

 

4.2.2 Barnens roll i inköpsprocessen 

Produktplacering är ett sätt att delfinansiera en film men också ett tillfälle för företag att 

marknadsföra både sig och sina produkter. Kombinationen produktplacering och mer 

traditionell reklam är önskvärd för att öka varumärkeskännedomen och varumärkeserinran 

och därigenom sälja mer. Frågor kring hur föräldrar ser på barns deltagande och påverkan vid 

köp är därför för oss en intressant aspekt av hur barn uppfattar produktplacering i barnfilm.  

 

Generellt ansåg de tillfrågade föräldrarna att barnen var delaktiga på ett eller annat sätt vid 

köp. Föräldrarna menade att barnen var med och påverkade mat- och klädinköp. Dyrare och 

mer komplexa köp ansåg föräldrarna inte att barnen var med och beslutade om. En förälder 

berättade att barnen ville vara med och bestämma vilken bil familjen skulle köpa men inte 
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fick detta. Vi frågade då vad som kunde ligga bakom att barnen vill ha en viss bil, vilket 

mamman ifråga inte visste eller reflekterat över. En förälder berättade att barnen var 

uppfostrade att delta i diskussioner och beslut rörande familjen. Barnen var därför delaktiga 

vid köp. Dessutom var framförallt dottern mycket medveten i många frågor och hade en 

bestämd smak. En mamma förde en intressant dialog över hur hon trodde att barn påverkade 

föräldrar generellt sätt. Kontentan av detta var att föräldrar förmodligen inte inser hur mycket 

barnen påverkas av film eftersom det ofta rör sig om mer subtila meddelanden. Barn påverkar 

i sin tur köp av alltifrån mat till mer komplexa varor och hon ansåg att deras åsikt ofta har 

större betydelse än vad föräldrar vill kännas vid.   

 

Vi fascinerades över att många föräldrar hävdade att deras barn inte ser sådant som de kan 

påverkas av. Föräldrarna agerar här gatekeepers genom att de kontrollerar vad barnen får se 

och inte. Vi tror att föräldrar på detta sätt försöker skydda sina barn genom att inte utsätta dem 

för kommersiell påverkan. Mesko och Wanneby (2005) hävdar att barn genom träning lär sig 

att genomskåda TV-reklamens intentioner. De utvecklar ett kritiskt tänkande och får 

erfarenheter och färdigheter som gagnar dem i sitt framtida liv som konsumenter. Vi anser att 

det samma torde gälla för film och produktplacering. Gatekeepern stänger alltså ute en 

potentiellt viktig källa till utveckling.   

 

Utifrån våra resultat finner vi att barn kan fungera som influencers. Barnen visar sig i enlighet 

med Mowen (1993) vara en viktig del vid inköp av matvaror. Deras egna preferenser ges här 

utrymme och de kan alltså fungera som deciders. Att filmkaraktärer påverkar barnen verkar 

föräldrar tro och vi upplever att de sublima meddelanden en förälder talar om är en viktig 

komponent när de besluter om vad de vill ha. Utifrån inköpsprocessen kan man se det som att 

film skapar ett behov och till exempel matbutiken blir platsen för informationssökning. När 

rätt produkt uppmärksammas leder det genom barnen, influencers, till köp. 

Föräldraintervjuerna har visat att vid familjers mat- och klädinköp är inte decidern och buyern 

den samma. Barnen fungerar som decider och user medan föräldrarna är buyers. Omvänt var 

det en förälder som sade att barnen till stor del även lade sig i vad hon skulle ha på sig. Här är 

barnen decider och föräldern blir buyer och user. Preparer var det ingen av föräldrarna som 

antydde att deras barn var. Vi har tolkat preparers som att ett barn är kunnig på tekniska 

saker, som mobiltelefoner och datorer och lär föräldrarna att använda dessa. 
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4.2.3 Produktplacering 

I slutet av intervjuerna talade vi om att frågorna vi ställt var kopplade till produktplacering 

och erbjöd föräldrarna tillfälle att i ljuset av detta lägga till något till diskussionen. Spontana 

reaktioner var att det lät intressant eftersom föräldrar inte ser allt deras barn gör och det kunde 

vara bra att veta vad de egentligen ser. En annan associerade genast produktplacering till 

Apple i ”Forrest Gump” när vi frågade om hon uppmärksammat något. Andra tankar var att 

man inte reflekterat över produktplacering eller sett något sådant i barnfilm. Uttalanden som 

dessa styrker vår uppfattning om att det saknas kunskap om produktplacering i barnfilm och 

framförallt om hur barn uppfattar detta.  
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5 Presentation och analys av fokusgrupper 

5.1 Modeling 

Observational learning kan även kallas för social learning. Begreppet innebär att individer 

observerar andra människors beteende för att därefter skapa ett eget beteendemönster. Tre 

faktorer innefattas i teorin (Mowen 1993): 

1) Teoretikerna ser människan som en symbolisk varelse, vilken förutser möjliga 

konsekvenser av sitt beteende och handlingar. Människan förutspår framtidens utfall 

och handlar därefter. 

2) Människan lär sig genom att iaktta andras handlingar och genom att se 

konsekvenserna av dessa. Inom teorin betonas vikten av att människan följer såkallade 

models. The model är en person vars beteende en annan person eftersträvar.  

3) Människan har en förmåga att reglera sitt eget beteende. Genom självreglerande 

processer infriar personer sitt egna belönings - och straffsystem. Detta genom att 

antingen vara självkritisk eller genom att känna sig nöjd och belåten. 

 

 The model´s  påverkan ökar om följande punkter är uppfyllda: 

• The model är fysiskt attraktiv 

• The model är trovärdig 

• The model är framgångsrik 

• Observeraren kan identifiera sig med the model. 

• The model övervinner svåra stunder för att därefter lyckas 

 

Från ett social learning perspektiv är det observation av andra och konsekvenserna av deras 

handlingar som avgör huruvida folk köper produkter och tjänster. Detta sätt att se på påverkan 

kan utgöra tre huvudsyften (Mowen 1993): 

• The model´s handlingar kan användas i syfte att skapa nya beteenden på marknaden. 

• The model kan användas i syfte att förhindra ett oönskat beteende. 

• The model kan användas för att öka chanserna att ett tidigare beteende uppstå igen. 

5.2 Balansteori 

Heiders balansteori indikerar att människan har en benägenhet att vilja framstå så konsekvent 

som möjligt avseende sina attityder (Mowen 1993). Genom att finna luckor där det råder 
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kognitiv obalans kan man som marknadsförare påverka konsumentens attityder så att de 

ändras i önskad riktning till dess att det åter råder balans. 

 

De olika kategorierna som det ska råda kognitiv balans mellan är, se Figur 4 nedan: 

Den som observerar   = O 

En annan person    = P 

Samt ett opersonligt objekt  = X 

 

 

                                            Figur 4 Modell över Heiders balansteori (Mowen 1993) 

 

Figuren ovan utgör ett exempel på olika element som skapar en kognitiv enhet. Det finns två 

typer av kopplingar mellan de kognitiva elementen, dessa är sentiment connection och unit 

relation. Sentiment connection är observatörens utvärdering av ett objekt och en annan 

person. Beroende på om observatören har positiva eller negativa känslor till ett objekt och en 

annan person är tecknet mellan O och P eller O och X positivt respektive negativt. Unit 

relation avser huruvida observeraren finner en koppling mellan X och P. Ett positivt tecken 

innebär att det för observeraren finns en koppling mellan de bägge faktorerna och ett negativt 

innebär att det inte existerar någon koppling. 

  

Ett balanserat stadium definieras, enligt Heider, som en situation där alla kognitiva element 

passar ihop. En sådan situation uppstår då multiplikationen av tecknen mellan elementen 

resulterar i ett positivt värde. Poängen med modellen är att ett balanserat tillstånd är att 

föredra. Vidare om ett obalanserat tillstånd är identifierat är personen villig att förändra sin 

attityd. Detta sker i en omedveten process där personen börjar se annorlunda på kopplingen 

mellan olika objekt. (Mowen, 1993) 

O 

P 

X 

Den som 
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Unit 
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Sentiment connection 

Sentiment connection

(+)

(? to +) 
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Att använda kända personer är ett bra sätt att skapa koppling mellan enheterna. Företagen vill 

därför maximera styrkan mellan en annan person, P, och den som observerar, O, för att 

således få en positiv koppling till objektet, X. I fallet produktplacering kan detta innebära att 

genom att skapa en koppling mellan en karaktär i en film och ett varumärke möjliggör man att 

åskådaren får en positiv inställning till varumärket. Detta förutsätter dock att åskådaren är 

positiv till karaktären. Då vi redogjorde för produktplaceringens historia fann vi att 

produktplacering räddat utdöende modeller, genom att koppling skapats mellan 

skådespelaren, Tom Cruises karaktär och solglasögonen Ray Ban. 

 

5.3 Fokusgrupper 

Nedan följer analys av resultat från vår fokusgruppsundersökning. Efter det att barnen fått se 

filmen ”Lilla Jönssonligan på kollo” diskuterade film och produktplacering utifrån fem 

ämnesområden. Samtalen med barnen presenteras och analyseras nedan.   

5.3.1 Allmänt om filmen 

Nedan beskrivs kort handlingen i ”Lilla Jönssonligan på kollo” för att ge läsaren förståelse för 

grunden till diskussionen. 

 

Sickan, Vanheden och Harry, se bilden till höger, blir av skolans rektor, efter 

ett busstreck, skickade till sommarkollot Vindpinan på Gotland. Lägret är allt 

annat än vad de planerat för sin sommar och Sickan är fast besluten om att de 

ska rymma. Till råga på allt ägs Vindpina av Wall-Enberg och drivs stenhårt 

av fröknarna Rask och Fridh.  Sickan får under ett rymningsförsök reda på att 

Wall-Enberg har en ny kupp på gång. Denna gång har han bland annat ett 

helt fartyg fullt med godis på väg mot Gotland, godis som han tänkt sälja dyrt i Sverige. Lilla 

Jönssonligan med Sickan i täten har givetvis en plan som går ut på att stoppa Wall-Enberg. 
 

 
Samtalen inleddes med några neutrala frågor angående vad barnen tyckte om filmen, det 

visade sig att alla gillade den. Endast två deltagande i fokusgrupperna hade inte sett filmen 
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tidigare. Intressant var att det var många som under filmvisningen kom ihåg kommande 

scener, trots att de bara sett filmen en gång tidigare. En av dessa scener som var särskilt 

påtaglig, vilket även visade sig under samtalets gång, var då Vanheden dansade med en kvast. 

Scenen då vaktmästaren kraschar in i en ICA butik reagerade nästintill samtliga barn på, de 

skrattade och kommenterade, ”Där är Stig”. Karaktären Harry var uppskattad bland alla barn 

som deltog i fokusgrupperna. 

 

I början av varje fokusgruppssamtal bjöds barnen på två AKO - kolor var, för att se om det 

väckte några associationer till filmen. Då Nina blev bjuden på godis sade hon: ”Såna är det i 

Jönssonligan.” Efter detta spontana inlägg tillfrågades de övriga barnen, innan begreppet 

produktplacering tagits upp, om de lagt märke till några märken i filmen. I alla fokusgrupper 

hade barnen lagt märke till ICA och fruktgodis av något slag. Det var dock bara Nina som till 

en början uppmärksammade att det var just det godiset de blev bjudna på som varit med i 

filmen. 

   

5.3.2 Allmänt om filmer 

Frågor om barns filmpreferenser blev en naturlig startpunkt för diskussion angående hur barn 

agerade efter att de sett en film. Dessa frågor ställdes med syftet att ta reda på hur de 

påverkades av filmer, filmers karaktärer och saker i filmer. Alla barnens svar presenteras för 

att läsaren ska få en inblick i barnens intressen eftersom vi senare under analysen kommer 

referera till de olika deltagarna i fokusgrupperna. Nedan svarar barnen på frågorna, Vilken är 

din favoritfilm?, Varför är den så bra? och Brukar du leka det som filmen handlar om?    

 

Erik: Pearl Harbour. Han gillar den filmen eftersom den berättar mycket om andra 

världskriget. Andra världskriget är hans stora intresse. Generellt sätt föredrar Erik 

vuxenfilmer. Han brukar inte leka så ofta men då han leker, leker han krig. 

Christian: Pearl Harbour och Herbie.Efter det att han hade sett Herbie lekte han och en 

kompis skrotslag (en scen från filmen) med sina monster trucks. 

Nina: Herbie. Nina tyckte den var rolig då det var en bil som kunde tala. Ibland leker hon med 

sin lillasyster. Då tittar de på barnfilmer och sen brukar de klä ut sig och leka vad de sett. 

Oscar: Die or not to die och Harry Potter, framförallt Harry Potter 4. Gillar Harry 

Potterfilmerna därför att hans pappa tycker om dem. Dessutom har de alla böcker hemma. 
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Oscar tycker att filmerna är bra gjorda. Han berättade om hur de lekte Star Wars på helgens 

barnkalas. 

 

Nils: Shanghai Noon. Den är spännande. Instämmer då vi frågar om det brukar leka det som 

visats i film men ger inget specifikt exempel.  

Robert: Star Wars och Madagaskar. Han leker det han sett i film. En figur som han verkligen 

vill vara är Obi-Wan Kenobi.  

Linda: Madagaskar och Harry Potter. Hon tycker Harry Potter är bra eftersom den är så 

spännande. Hon kan drömma om att vara en figur i en film. 

Jennie: Star Wars II och Jorden runt på 80 dagar. Hon tänker sig in i situationen om hon 

skulle var i filmen och att det vore kul. Hon skulle kunna tänka sig att vara betjänten från 

Jorden runt på 80 dagar. 

 

Lotta: Grease och Zuper-Zebran. Hon tycker om Zuper-Zebran eftersom hon gillar djur som 

talar. Lotta lekte mer då hon var yngre. 

Adam: Adam har ingen speciell favoritfilm. Han tänker efter att ha sett en film hur det skulle 

vara att vara de som är med i filmen. 

Ludvig: Jorden runt på 80 dagar. Han tycker om den därför det är action och en massa karate. 

Om han ska välja att vara någon är det Anakin. Första gången han såg på Star Wars ville han 

också ha ett lasersvärd. 

Paula: Zuper-Zebran. Den handlar om ett av hennes favoritdjur, hästar. Paula tycker om att 

det är mycket galopp i filmen. Då hon var yngre lekte hon att hon red som de i filmerna men 

nu tänker hon mer på hur det skulle vara att vara dem i filmen. 

5.3.3 Modeling 

En films huvudrollsinnehavare eller någon annan karaktär är för barnen, vad som i enlighet 

med Mowen (1993) kallas the model. Vi har under våra samtal lagt märke till att barnen 

observerar karaktärerna och i allra högsta grad tar efter beteenden. De leker det som de har 

sett i filmerna och de vill i många fall även vara, eller kan tänka sig in i situationen hur det 

skulle vara att vara någon i en film de tycker om. Utifrån detta resonemang finner vi att barn i 

allra högsta grad går att påverka med förebilder från filmer. Som produktplacerare kan man 

därför skapa önskade köpbeteenden. Barnen kan se upp till dessa models vilket både kan vara 

positivt och negativt. The model´s kläder, leksaker eller produkter runt om, kan skapa ett 
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behov hos barnen vilket för föräldrarna kan vara negativt. The model kan dock utgöra en 

förebild för barnen, är karaktären i filmen god och gör bra saker anser vi att det är mycket 

positivt att de ser upp till dessa models. 

 

5.3.4 Barnens roll i inköpsprocessen 

Beroende på barnens intressen finner vi att de tar del i olika typer av köp i familjen. Erik, vars 

intresse är andra världskriget, är med och handlar byggmodeller och Nina sade: ”Jag tycker 

om att handla kläder, och då brukar jag liksom säga vad jag tycker om och så.” Nina väljer 

ut kläder som hon tycker är fina och lägger fram förslag till sin mamma som fattar 

köpbeslutet. Några av barnen tycker inte det är kul att vara med och handla, något Christian 

uttryckte väldigt talande: ”Jag är inte med och handlar alls. Bara när jag prövar skor annars 

kollar jag bara på Discovery på TV.”.  Gemensamt för de flesta barn är att de är med och 

handlar mat och kläder. Oscar berättade om att han brukar gå till en kiosk och handla för sina 

egna pengar. Robert sade att han är med och handlar men att han inte väljer vad som ska 

köpas. Lotta berättade att hon ofta är med och bestämmer om mat men andra saker säger 

hennes mamma att hon får önska sig. De andra barnen i gruppen höll med om att de fick 

önska sig saker de ville ha. Två av barnen berättade att deras mammor sade ifrån när de ville 

vara med och påverka ett beslut. Ludvig sammanfattade situationen så här: ”Ibland är det så 

(att han är med och bestämmer) men annars säger mamma; nej det kan vi inte köpa.” 

 

Barnen kunde överlag inte komma på så många konkreta exempel på vad de inte var med och 

handlade. Efter en lite stunds betänketid svarade några julklappar till mig själv eller presenter 

till mig, övriga i grupperna höll då med. Linda kom fram till att hon nog aldrig var med på 

IKEA och Jennie ansåg att mat var trist att handla.  

 

Det barnen sagt under samtalen har fått oss att tro att de upplever att föräldrarna verkligen 

lyssnar på dem. Barnen är medvetna om att det är föräldrarna som bestämmer men de talar 

ändå om vad de tycker och tänker och känner att de gör sina åsikter hörda. Barnens svar visar 

att även om de inte får bestämma om köpet i helhet så upplever de att de får vara med och 

besluta om detaljfrågor som till exempel färg på en dator. Nedan följer fyra citat hämtade från 

diskussioner om bil- och datorinköp.  
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Erik: Dator då vill jag gärna vara med. För med vår dator som vi ska köpa nu så 

ska jag få vara med. 

Moderatorn: Känner du att det är du som kan datorer i familjen? 

Erik: Ja, på sätt och vis. 

 

Nina: Typ så här, om vi ska kolla på bil då kanske jag säger lite. För ibland 

brukar vi åka rätt långt typ till Åre och så har vi landställe i Skåne och så. Jag 

säger alltså - vi kanske ska ha en TV i bilen eller liksom något sådant. Eller om 

jag till exempel säger - att jag inte vill ha en grön bil.  

Moderatorn: Lyssnar de på dig då? 

Nina: Ja   

 

Adam: Jo, jag brukar få vara med men jag brukar inte bestämma. Jag brukar 

säga – titta vilken cool bil, eller så här – va, har man en sån där i bilar, eller 

någonting sånt. Sen brukar jag säga - titta pappa jag har hittat en sportbil. Jag 

bestämmer lite hur bilen ska se ut. 

 

Paula: Jag får inte vara med på bilar, då brukar jag inte få. Men på datorer, då 

ringer pappa oftast och beställer det och sen så kanske han bara som ett till 

exempel om det skulle vara röda eller gula datorer, så kanske jag får välja vilken 

färg. 

 
Barnen upplever sig som influencers, även vid större och dyrare inköp. När det kommer till 

mat och kläder får barnen ikläda sig rollen av decider. Barn som påverkas att tycka om en viss 

typ av kläder eller mat kan ta med sig detta hela vägen genom inköpsprocessen, från 

informationssökning till själva inköpet. Genomgående har barnens svar tytt på att de är väl 

medvetna om att det är föräldrarna som i slutändan bestämmer om inköpen. Flera barn 

berättade om att deras mammor sa till dem att de inte kunde köpa en viss sak. Vad föräldrarna 

tycker och vad de har för saker har barnen refererat till många gånger under samtalen.    

5.3.5 Produktplacering i barnfilm 

En bit in i samtalen avslöjades syftet med undersökningen och vad uppsatsen handlade om. Vi 

presenterade begreppet produktplacering för att se om något av barnen hade hört talas om 



37 

fenomenet men ingen hade gjort det. Då vi började förklara begreppet drog vi paralleller till 

om man i en film talar i en Nokia telefon. För att förtydliga vad produktplacering är visades 

ett klipp från filmen ”Herbie - Fulltankad”, där en Volkswagen SUV tydligt syns. Alla 

grupper kunde redogöra för vilket bilmärke det var, även om en del bara kände igen 

logotypen. Efter det att barnen fått en förklaring till produktplacering sade alla att de förstod 

vad begreppet innebar. Nedan följer några spontana reaktioner som tyder på att barnen 

förstått: 

 

Nina: Men det brukar jag lägga märke till (produktplacering). Alltså liksom en 

sån där har kanske mamma, en mobil eller så. 

 

Lotta: I Beethoven då har de väldigt mycket så här, jag kommer inte ihåg vad de 

heter men det är väldigt mycket Volvo, det är nästan inga andra bilar utom Volvo. 

 

Utifrån barnens nyvunna kunskap om produktplacering ställde vi frågan: Kan ni komma på 

någon produktplacering i ”Lilla Jönssonligan på kollo”? I samtliga fokusgrupper svarade 

barnen att de sett ICA, ”ICA-gubbarna” och godis. Utöver detta sa Oscar att han sett polisen 

och Lotta uppmärksammade när de åkte till Gotland. De scenerna från filmen, som Lotta 

syftade till var när barnen åkte med Gotlandfärjan. Frågan är densamma som när vi i början av 

samtalen frågade barnen om de sett några märken i filmen. Anledningen till att båda frågor 

ställdes var för att se om svaren blev de samma, vilket de ungefärligen blev. Detta tyder på att 

barnen kopplar de märken de sett i filmen till produktplacering. Uppföljningsfrågor om 

produktplacering ställdes för att se om barnen kunde applicera fenomenet till andra filmer. 

Förutom att se om barnen verkligen förstått vad produktplacering innebar gav de oss också en 

indikation på vad för typ av filmer och scener som barnen kommer ihåg. Några av de filmer 

de upplevde innehålla produktplacering var ”Herbie” med Nikeskor, ”James Bond” med 

BMW och Aston Martin, ”Toy Story” med skateboards och leksaker, ”Fullt hus” med en 

minibuss samt ”Nio månader” där de säljer bilar.    

 

Nils: I James Bond så kör han, nu har jag glömt, inte BMW……… ja Aston 

Martin.  

 

Lotta: Min kompis pappa har spelat in en film och då så var väldigt mycket Röda 

Korset med.  
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Diskussionen fortsatte och barnen gav exempel på saker de sett i film som de ville ha och 

varför. Mycket av det som de sade var kopplat till barnens intressen, den bilintresserade 

pratade om vilken bil han ville ha från Herbie, den krigsintresserade påverkades genom han 

ville bli fallskärmsjägare eller flottist när han blev stor och många tjejer pratade om kläder. 

Oscar, som tycker om bilar sade: ”När det är Pimp My Ride, då brukar det finns massa 

Playstation och TV och sånt i bilarna. Då brukar jag gärna vilja ha sånt.” En fokusgrupp 

pratade om önskan om att vara som de på filmen. Jennie såg på saken så här: ”Man vill vara 

som på film… visa att jag också betyder nånting!” I de flesta fokusgrupperna pratade de om 

att de ville ha mat och godis de sett på film. Adam ansåg att ”man blir suktad av filmer att 

köpa saker”.   

 

Nedan återges diskussionen angående mat som skapar ett sug i en av fokusgrupperna: 

Ludvig: Ja det vill jag alltid när jag ser att någon äter tårta och sånt då blir jag 

alltid jättesugen.   

Lotta: … Och när de äter godis, tillexempel på Jönssonligan då blir jag så här 

helt vattnig i munnen.  

Adam: När jag var mindre så tyckte jag om Pettson och Findus och då åt de alltid 

salamimacka och då ville jag också alltid ha det.  

Paula: Jag blir också sugen men det beror på vad det är. Jag hade längtat efter 

bullar jättemycket innan och sen så när jag tittade på en film så satt de och bullar 

hela tiden och då blev jag jättesugen.  

 

Vissa barn är dock lite skeptiska till att köpa saker man sett på film eller liknande. Att vissa 

barn är mer analytiska kan vi dra paralleller till Hansen (2002) och skillnaden mellan barn 

inom det analytiska stadiet. Nedan återges Erik och Christians tankar.  

 

Erik: När man ser i film har de lagt till så sakerna ser bättre ut, typ en extra sula 

eller så.  

… På Mary Poppins, jag var och såg den på musikal i London, och paraplyet som 

hon har kunde man köpa det och då tänkte jag att det vill jag jättegärna ha. Fast 

när man såg det i verkligheten så såg man att de i musikalen hade lagt till en 

massa så det såg tuffare ut. 
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Christian: Jag brukar aldrig tänka på det (köpa saker som syns på film) för det 

finns både dålig och bra kvalitet och man har ingen aning när det gäller TV, bara 

när man ser på riktigt, det är då man får reda på det.  

 

5.3.6 Syftet med produktplacering 

Den del av samtalen som handlade om vad barnen tror om syftet med produktplacering har 

varit mycket givande. De frågor vi fått svar på handlar om; Varför är ICA med i Lilla 

Jönssonligan och inte Konsum? Vem är det som vill att sakerna på film ska synas? och 

Varför väljer företag att produktplacera istället för att göra reklam? 

 

Flera av barnen trodde att ICA var med i Lilla Jönssonligan istället för Konsum därför att de 

som gjort filmen gillar ICA bättre. Några av barnen har tänkt steget längre, se nedan. 

 

Christian: För att ICA är ett större varumärke  

 

Nina: Man kanske tänker - men oj, dom har jag sett på reklam, så kanske man 

tycker det är lite roligt eller så. 

 

Lotta: För de har väldigt mycket reklam kanske. Coop kanske inte är så mycket 

reklamintresserade. 

 

En del barn uttryckte på ett eller annat sätt att de trodde det var slumpen som gjorde att just 

ICA var med i Lilla Jönssonligan. Det kunde vara att de trodde ”filmaren filmade på det” 

eller att den butiken låg närmast. I andra fall kunde de tro att det var regissören eller den som 

skrivit manuset som ville ha med ICA, eller kanske rent utav kände Stig i reklamen. 

Ytterligare en grupp var de barn som trodde ICAs exponering var kopplad till lönsamhet, 

deras svar varierade från att chefen för ICA ville att de skulle tjäna mer pengar, till att de ville 

ha fler kunder till butiken, till att de helt enkelt ville göra reklam. Jennies svar får 

exemplifiera diskussionen: ICA-butiken kanske inte säljer så bra och då så vill de göra 

reklam så att det kommer fler folk. 
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En fokusgrupp hade problem med att besvara varför företag väljer att produktplacera istället 

för att göra vanlig reklam, trots att moderatorn på flera sätt försökte leda in dem i rätt riktning. 

Barnen från de andra två fokusgrupperna trodde att man valde att produktplacera därför att 

man ska lägga märke till att produkterna finns på riktigt. Några utmärkande svar såg ut på 

följande sätt: 

 

Erik: Man vill göra riktig film om det och visa att det finns såna här Nikeskor 

(Diskussionen exemplifierades med Nike) och att man verkligen kan gå runt i dom 

och att dom funkar så här, man kan springa med dom och såna där saker. 

 

Lotta: Kanske fler som tittar på filmer och alla tittar ju inte på TV vissa tittar mer 

på film.  

Moderatorn: Man kanske är trött på reklam 

Ludvig: Jag är jättetrött på reklam för det är nästan bara reklam hela tiden på 

TV.  

Lotta: Och barnen liksom påverkar ju också ibland vuxna, liksom så här - åh 

mamma kan vi inte köpa det och det och det. Då kanske det tänker så att 

barnfilmer, att de satsar ganska mycket på det. Och vuxenfilmer om till exempel 

det här AKO-företaget skulle satsa på vuxenfilm, vuxna kanske inte älskar godis 

lika mycket. 

Ludvig: … eller så kan det vara att det passar på att ha reklam i filmen och ha 

det utanför och så blir det lite mer reklam. 

 

5.3.7 Produktplacering och Heiders balansteori 

I det avsnitt där barnen fick redogöra för favoritfilmer fann vi att de ofta kopplade filmen till 

någon eller några karaktärer. Det tycks således som att barnen påverkas av karaktärerna. 

Karaktärer som på något sätt förespråkar ett varumärke kan bidra till att barnen kommer bli 

positivt inställda till det. Vi tror att produktplacering utgör ett effektivt medel när det kommer 

till att förändra och skapa positiva attityder hos barn gentemot ett varumärke. Detta 

resonemang exemplifieras med ICA applicerat i Heiders balansteori. ICA var en av de 

huvudsakliga produktplacerarna i Lilla Jönssonligan.  
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ICA har med sina karaktärer från reklamfilm lyckats skapa positiva associationer till ICAs 

varumärke, denna association är den som enligt Heiders balansteori kallas sentiment 

connection.  

• Barnen som tittar på filmen utgör personen som observerar; O   

• Stig och Ulf är en annan person;  P  

• ICA som varumärke utgörs av; X 

 

Associationen, eller the sentiment connection, är positiv vilket innebär att tecknet mellan 

barnen och karaktärerna, Stig och Ulf, är positivt. Att ICA är med i Lilla Jönssonligan 

uppmärksammades av alla de barn som deltog i fokusgrupperna. Barnen uppmärksammade i 

första hand att det var ”ICA-gubbarna” som var med och efter en stunds eftertanke kopplade 

de Stig och Ulf till varumärket ICA, detta samband är således det som kallas unit relation. I 

diskussionerna framkom att barnen verkade vara mer positiva till varumärket ICA överlag, 

jämfört med Konsum eftersom de sade kommentarer som ”ICA är ett större varumärke (än 

Konsum) eller jag handlar mycket oftare på ICA.” Applicerat i modellen, se Figur 5 nedan, 

finner vi därför att barnen också har en positiv sentiment connection till ICA. Denna positiva 

inställning tror vi gynnades av inslaget de just såg där karaktärerna från ICA-reklamen syntes. 

Hade Konsum varit de som produktplacerade skulle barnen förmodligen ha förespråkat 

Konsum. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                              Figur 5 ICA applicerat i Heiders balansteori    

 

I enlighet med denna modell och resultaten från vår fokusgruppsundersökning finner vi att 

barn (O) i många fall skapar positiva associationer till karaktärer (P) i film överhuvudtaget. 
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Därför är produktplacering ett effektivt sätt att få barn positiva till varumärken (X) som 

personerna i filmen använder.  
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6 Diskussion 
Grunden till empirisk data för uppsatsen utgjordes av fem filmer som vi analyserade.  

Härigenom fick vi inblick i hur produktplacering gestaltar sig i barnfilm. Generellt kan vi på 

denna grund konstatera att produktplacering förekommer i barnfilmer och att det fortfarande, 

är ett tabubelagt och icke fullt rumsrent ämne att diskutera. Vi drar denna slutsats eftersom 

bara hälften av de svenska produktionerna presenterade filmens produktplacerare. 

 

Strategiska produktplaceringar i de filmer vi granskat är ofta mer riktade till vuxna än till 

barn. Dessa placeringar sker sannolikt därför, att vuxna ser på film tillsammans med barnen, 

och därmed får önskvärda positiva associationer av aktuella produkter. Ett incitament för 

produktplacering torde vara medvetenheten om att barn i allt större utsträckning påverkar de 

vuxnas inköp. Föräldrarna ansåg inte att barnen var inblandade vid dyrare inköp. Barnen 

däremot tyckte att de hade en del att säga till om, även om det slutligen var föräldrarna som 

bestämde. Trots att barnen är medvetna om att föräldrarna bestämmer är de noggranna med 

att tala om vad de tycker och tänker. De barnen sagt under samtalen har vi tolkat som att de 

upplever att föräldrarna verkligen lyssnar på dem. 

  

Jämförelsen mellan de svenska filmerna och den amerikanska filmen tyder på att 

uppfattningen stämmer att produktplacering är mer etablerat i USA. Vid produktplacering i 

”Herbie – Fulltankad” kunde vi tydligt konstatera att det handlade om just detta. Det innebär 

inte att placeringarna var sämre gjorda. Snarare tvärtom eftersom de varumärken som 

exponerades inte försvann i myllret av andra varumärken.  

 

Ett återkommande ämne i alla våra undersökningar har varit mat och dryck. Dessa 

produktkategorier har varit representerade i alla filmer. Föräldrarna talade om att barnen 

kunde vara med och bestämma vilken mat som handlades. Barnen själva talade om att de blev 

påverkade av mat eller godis som de sett på film. På grund av den pågående debatten om 

marknadsföring av mat riktad till barn, finner vi det intressant att så pass mycket matvaror 

exponeras även i film. De vi främst sett i filmerna som vi förmodar är placerat för att påverka 

barn och skapa ett habegär är läsk, godis och glass.  

 

Generellt ansåg inte föräldrar att film skapar ett habegär hos barnen. V kan dock konstatera 

motsatsen från barnens kommentarer efter att de sett en film med produktplacerade livsmedel. 
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Eftersom många föräldrar, och även barnen själva, ansåg att de var delaktiga vid inhandling 

av livsmedel kan säkerligen familjens matvaruinköp kopplas till filmer som barnen sett. Av 

detta kan vi säga att produktplacering av livsmedel kan leda hela vägen till köpbeslut.  

 

Fokusgruppsundersökningen visade att barn uppfattar fenomenet produktplacering fastän de 

vid samtalens början inte var bekanta med begreppet. Att komma åt föräldrarnas uppfattning 

om hur barnen påverkades av fenomenet var svårt, eftersom föräldrarna inte hade några 

särskilda uppfattningar om produktplacering. Föräldrarna ansåg inte att barnen ville ha saker 

efter att de sett film, däremot kunde de prata om karaktärerna. Vi tolkar det därför som att 

barn påverkas av karaktärerna samt att barnen ser karaktärerna som the model, vilken de på ett 

eller annat sätt eftersträvar att likna. Barnen uppgav, att de antingen lekte det som de såg eller 

tänkte på hur de skulle vara att vara någon från en film. The model har sålunda på något sätt 

påverkat barnen. Vi tolkar det som att föräldrarna är ovetande om i vilken grad barn faktiskt 

påverkas av karaktärer och saker i film. En förälder talade om att dottern blivit så inspirerad 

av en karaktär från en film att hon bestämt sig för att bli advokat. Denna enskilda förälders 

uppfattning om filmers påverkan på hennes döttrar tror vi inte är unik. 

 

Under tiden barnen såg på film var det många som kom ihåg kommande scener, trots att de 

bara sett filmen en gång tidigare. De talade om för varandra när något roligt skulle visas. De 

barn vi varit i kontakt med har haft ett otroligt minne, vilket också visade sig då de kunde 

referera till varumärken från filmer de tidigare sett. Många av de varumärken barnen kom 

ihåg från tidigare filmer var kopplade till deras intressen eller till föräldrarna, antingen genom 

vad de tyckte om eller genom saker de hade. De produktplaceringar barnen uppfattar fastnar 

sålunda i deras minne och blir på så sätt, tillsammans med tidigare intryck, en viktig del då de 

fattar beslut och skapar åsikter.  

 

Barnen berättade om en rad saker de velat ha efter att de tittat på film. Däremot var några barn 

skeptiska till att köpa sådant de sett på film eller TV, eftersom de inte visste något om 

produkternas kvalitet. Överlag upplevde vi en stor skillnad angående barnens förmåga att 

analysera och utvärdera, vilket vi anser har att göra med att barnen är mycket olika utvecklade 

inom det analytiska stadiet. Hansen (2002) skriver om stora skillnader mellan barn från sju 

till åtta år och barn från tio till elva år inom respektive stadium. Som nioåring tror vi därför 

man ligger mellan dessa gränser och att en del barn utvecklat en högre analytisk förmåga. 

Barnens analytiska förmåga skiljde sig också åt då de redogjorde för varför de trodde att ICA 
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exponerades i Lilla Jönssonligan. En del barn uttryckte på ett eller annat sätt att de trodde att 

det var slumpen som gjorde att just ICA var med i ”Lilla Jönssonligan på kollo”. Andra barn 

med större analytisk förmåga kunde se en koppling mellan ICAs exponering och företagets 

lönsamhet.  

 

Vi upplever att barns uppfattning om produktplacering i barnfilm är en relevant frågeställning 

som kan kopplas till den pågående debatten om marknadsföring till barn. Film påverkar barn, 

tycker både vuxna och barnen själva och produktplacering i barnfilm kan ha stor 

genomslagskraft. Som situationen är idag verkar produktplacering vara mer accepterat av 

barnen än reklam, som de tröttnat på. Föräldrarna säger att de skyddar sina barn genom att 

inte låta dem se på filmer de påverkas av, men produktplacering verkar inte utgöra något hot 

om påverkan. Vi tycker att en diskussion om produktplacering i barnfilm borde föras och att 

ämnet inte ska ses som mer tabubelagt än någon annan marknadsföring till barn. I dagens 

samhälle riktas enorma mängder marknadsföring både direkt och indirekt till barn och 

produktplacering är inget undantag.  

 

6.1 Slutsatser 

 
• Hur ofta och vilka varumärken, produkter och logotyper syns i barnfilmer? 

 

Produktplacering tycks förekomma i alla de svenska barnfilmerna. Det är dock svårt att 

urskilja vilka varumärken, produkter och logotyper som är strategiskt placerade. De som trots 

allt går att urskilja är ofta produkter som är riktade till vuxna. 

 

• Hur tror föräldrar att deras barn påverkas av film? 

 

Generellt sett visar vår undersökning att föräldrarna inte är medvetna om att deras barn 

påverkas av film. En del föräldrar anser dock att deras barn faktiskt påverkas av karaktärer 

från filmer. 

 

• Hur delaktiga är barn i familjens inköpsprocess? 
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Denna fråga tycks innehålla motstridiga uppfattningar mellan barn och vuxna. De flesta 

föräldrar ansåg inte att deras barn påverkade större inköp överhuvudtaget. Enligt barnen hade 

de ofta en del att säga till om även vid inköp av dyrare kapitalvaror. Det handlade då om 

mindre avgörande element såsom exempelvis färgval. En uppfattning som delades av både 

vuxna och barn var att barnen då de var med och handlade kunde påverka till exempel 

middagsinköp. 

 

• Hur uppfattar barn själva produktplacering i barnfilm? 

 
Efter att vi förklarat vad begreppet produktplacering har för innebörd tyder vår undersökning 

på att alla barn i fokusgrupperna förstått vad produktplacering innebär. Graden av förståelse 

för vem som är avsändare till produkterna varierar dock liksom vad syftet är med att 

produktplacera istället för att göra reklam. Att barnen verkligen förstått vad metoden 

produktplacering innebär kan exemplifieras med att barnen själva efter förklaring av 

begreppet kunde dra paralleller till filmer de sett tidigare. Vi har även fått indikationer på att 

produktplacering leder till direkt habegär hos barnen. Exempel på detta är då barnen 

diskuterar produkter relaterade till mat och godis, barnen blir i dessa fall direkt sugna på det 

som de ser i film. Vad barnen generellt sett främst diskuterade direkt efter filmen var dess 

karaktärer. Sålunda drar vi kopplingen att karaktärer från film har stor inverkan på barn och 

genom att koppla en produkt till en karaktär kan man direkt påverka barnen. 
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7 Förslag till fortsatt forskning 

7.1 Breddning och vidareutveckling av studien 

Undersökningarna i denna uppsats omfattar ett begränsat antal respondenter. Effekten av detta 

blir att de slutsatser vi dragit är begränsade till de grupper vi undersökt. Ett begränsat 

empiriskt material som detta kan inte resultera i allmängiltiga slutsatser. Genom att bredda 

denna studie och använda samma metod kan mer bärkraftiga slutsatser dras och bilden av hur 

barn uppfattar produktplacering i barnfilm blir tydligare.  

 

Efter samtalen med barnen har vi fått intrycket att de uppfattar produktplacering och förstår 

vad det innebär. Utifrån detta vore det intressant att studera, vilka produkter placerade på film 

som påverkar barnen mest och även se om det finns ett samband mellan dessa produkter och 

aktuellt företags försäljning. Produkter kan inte bara placeras i film utan skapas utifrån 

kringförsäljning grundat på filmen, så kallad merchandise. Ett förslag till vidare forskning är 

sålunda att studera försäljningen av produkter relaterade till barnfilm. Vidare skulle barnens 

relation till merchandise kunna relateras till hur de upplever filmen. 

 

7.2 Barnprogram, Crosspromotion och marknadsföring av mat 

Under arbetets gång har vi stött på en rad olika intressanta ämnen, som vi inte haft utrymme 

att behandla i denna uppsats. Liknande studier som denna skulle i framtiden kunna göras för 

att studera produktplacering i barnprogram. En jämförelse mellan produktplacering i film och 

barnprogram skulle också kunna genomföras.  
 
Då vi intervjuat folk i branschen har vi fått uppfattning att trenden går mot att blanda olika 

marknadsföringsmetoder. Ett sätt att göra detta är Crosspromotion där företag går samman för 

att marknadsföra en film. Förslag till vidare forskning kan vara att studera detta fenomen. 

  

Mycket av den journalistiska press vi tagit del av har diskuterat marknadsföring av mat riktad 

till barn. Våra undersökningar har visat på att barn, både enligt sig själva och enligt föräldrar 

är med och beslutar om matinköp. Utifrån detta tycker vi att det finns behov av att studera hur 

denna marknadsföring fungerar och hur den uppfattas av barnen själva. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Mall för intervju med Peter Carnello 
Vi vill utröna huruvida barn påverkas av exponerade varumärken i film. 
Prata med branschen (Producenter till filmerna) 
Prata med föräldrar 
Prata med barn 
Ingen moraluppsats. 
 
Marknaden 
Vilka filmer har ni medverkat i? 
Vad är hetast film eller tv? 
 
Hur går det till? 
Kontaktar filmbolagen eller företagen er? 
Är det nödvändigt att ha produktplacering för att finansiera film? 
Vem är det som bestämmer vilka produkter som ska vara med i filmen? 
Vad eller vilka faktorer är det som gör produktplacering till ett så pass effektivt medium? 
Är crosspromotion med film ett nytt sätt att marknadsföra? 
 
Framtiden 
Kommer reklamen försvinna? 
TIVO 
Digitaliseringen 
Crosspromotion  
 
Produktplacering i barnfilm? 
Finns det? (Jönssonligan på kollo) 
Är det tillåtet?  
Vad vill man uppnå med det? 
Är det snarare för att komma åt föräldrarna? 
Produktplacerar man i barnfilm i syfte att barnen ska påverka föräldrarnas köpbeteende? 
Enligt boken brandchild är barn allt viktigare vid köp av kapitalstarka varor, håller du med? 

- Har de blivit en viktigare grupp att marknadsföra sig till? 
Är det vanligare med merchandise inom film 
Kan du märka av att dina barn påverkas av produktplacering? 
Från Barn eller vuxen film? 
 
Anser du att dina barn blir medvetna om varumärken eller produkter vilka inte legat i dess intresse före filmen? 
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Bilaga 2: Föräldraintervjumall 
1. Barnen 

• Hur gammalt/gamla är ditt/dina barn 
• Tjej eller kille 

2. Filmvanor och beteende 
• Hur mycket ser ditt/dina barn på film 
• Pratar de mycket om filmerna de sett 
• Tycker du att ditt/dina barn tar efter karaktärerna i filmerna 
• Får du uppfattningen av att de vill ha produkter som de sett i filmer 

3. Barnens roll i inköpsprocessen 
• Är barnen med och beslutar om inköp i er familj 
• Kan det vara med i beslutsprocessen av större produktinköp 

4. Produktplacering 
• Det vi talar om är produktplacering i ljuset av det har ni något mer att tillägga 
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Bilaga 3: Fokusgruppsmall 
 
1. Allmänt om filmen 

• Var filmen bra/dålig? 
• Har ni sett filmen innan? 
• Vad var roligast? 
• Såg ni några märken i filmen? 

 
2. Allmänt om film 

• Favoritfilm 
• Varför är den så bra 
• Finns det någon figur i film som ni vill vara som 
• Brukar ni leka det som filmen handlar om? 

 
3. Inköpsroller i familjen 

• Vilka saker är ni med och handlar 
• Vilka saker är det ni som bestämmer över 
• Är det något ni aldrig är med och handlar 
• Vad är det som gör att ni väljer något, kompisar, föräldrar, tv-reklam, film 
• Vem bestämmer om att ni ska handla något större 
• Kan ni påverka den personen 

 
I detta skede beskriv fenomenet produktplacering visa klipp, Herbie. 
 
4. Produktplacering 

• Har ni tänkt på att en del saker som visas i film kan liknas vid en reklamfilm, nämn i Jönsson 
• Varför är ICA med och inte Konsum 
• Kan ni komma på något annat i filmen 
• Ev. fråga om denna har tuffa saker 
• Varför är de med på film 

 
5. Produktplacering lockar till köp 

• Tror ni man kan bli lurad att köpa saker som visats i film? 
• Kan ni känna efter att ni sett en film att det är något specifikt ni vill ha? 
• Varför vill ni ha det? 
• Vem är det som vill att sakerna ska synas? 
• Varför produktplacering istället för reklam? 
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Bilaga 4: Pilottest 
 
”Lilla Jönssonligan på kollo” 
 

• Ica är pp. ”Killarna från reklamfilmen, 
affär med grej man ser. Nu går jag ut och 
sopar för morgondagen. Flyger han in. Står 
en kille och säger; det gamla vanliga eller 
hur. Sen Ulf vad tar vi för vaktmästare, två 
kronor tror jag på dialekt.” Tyckte det var 
kul, det passade bra in.  

 
• Fårflagga när de åker till Gotland. Får och 

blått runt omkring.  
 

• Vindpina. 

 
• Med hjälp kom på godislastfartyget.  

”Massor med godis som Wall-Enberg 
tänker sälja dyrt här hemma”   

• När jag undrade vilket godis det var sa 
Fred; vet precis men kommer inte ihåg vad 
de heter, vita. (Ako-kolor.) 

 

 
 
”Lejontämjaren” 
 

• Det är nästa inga produkter med.  
 

• Alex är dum mot Simon och slår honom 
för han inte vill att deras föräldrar ska var 
tillsammans.  

 
• Simons mamma jobbar med post, som 

brevbärare.  

 
”Håkan Bråkan och Josef” 
 

• Felix ketchup 
• Fanta, 
• Polis 
• Volvo 
• Adidas  
• Storebror-båt 

• Buster-båt  
• Ramlösa  
• Glass i allmänhet 
• Dator, tror Dell i Håkans rum.    
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Bilaga 5: Filmer 

”Lilla Jönssonligan på kollo” 
 
Produktion: Sverige 2003  
 
Speltid: 1 tim 25 min  
 
Kategori: Familjefilm 
 
Åldersgräns: Barntillåten 
 

Handling 
”Lilla Jönssonligan på kollo” är den tredje filmen i serien om Lilla Jönssonligan.  

Sickan, Vanheden och Harry blir av skolans rektor, efter ett busstreck, skickade till 

sommarkollot Vindpinan på Gotland. Lägret är allt annat än vad de planerat för sin sommar 

och Sickan är fast besluten om att de ska rymma. Tillråga på allt ägs Vindpina av Wall-

Enberg och drivs stenhårt av fröknarna Rask och Fridh.  Sickan får under ett rymningsförsök 

reda på att Wall-Enberg har en ny kupp på gång. Denna gång har han bland annat ett helt 

fartyg fullt med godis på väg mot Gotland, godis som han tänkt sälja dyrt i Sverige. Lilla 

Jönssonligan med Sickan i täten har givetvis en plan som går ut på att stoppa Wall-Enberg. 

 

Varumärken, produkter och logotyper som vi uppmärksammat: 

• Ica - med Ulf och Stig 

• Tidstypiska varor så som Bullens 

pilsnerkorv 

• Gotlandsbåten nämns muntligt  

• Destination Gotland - logotyp syns på 

båten 

• Krocket, badminton och boule 

• Levis jeans - Vanhedern bär dem under 

hela filmen, syns bara om man vet om det 

• Jozo salt- tas fram och används av 

Vanhedern och Harry  

• Crescent - en båtmotor syns när man är 

nere på en strand 

• Gibloy – ett hänglås försöker Sickan slå 

sönder 

• AKO – regnar olika typer av kola och 

barnen prata om godis både innan och 

efter 

 

Tackas i eftertexterna 

Tack till: 

ICA 

Peter Posno 

Malaco Leaf AB 

Spelia, Stockholm – Crocket, badminton 

Bunge, vandrarhem 

Destination Gotland 

Vasallen 

Kustparkens sporthall 

Alla bofasta i Fårösund med omnejd 

Gotland 

Alla tåliga statister 

Familjen Dawidson i Blåse 

Alla på S:t Hans skola i Visby 

Rosmarie Wegner 
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Arne Carlsson Jörgen Dosthe 

 

Produktplacering: InBetween Entertainment AB; Peter Carnello 
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”Smådeckarna” 

Produktion: Sverige 2002  
 
Speltid: 1 tim 14 min  
 
Kategori: Familjefilm 
 
Åldersgräns: 7 år 
 
Presenteras i samarbete med Myresjöhus 

Handling 
”Smådeckarna” handlar om systrarna Emma och Josefin som på egen hand försöker fly tjuvar som 

tänkt stjäla deras pappas hemliga ritningar. Emma och Josefins föräldrar är på konferensresa i 

Thailand när flickorna upptäcker att allt inte står rätt till hemma och att tjuvar planerat att ta sig in i 

huset en viss dag. De råkar hör samtal de egentligen inte borde och förstår att tjuvarna inte drar sig 

för att göra sig av med dem.  De vänder sig till barnflickan för att få hjälp men hon visar sig 

egentligen jobba för tjuvarna och låser istället in barnen i förrådet.  

Eftersom ingen i deras omgivning verkar tro på vad de berättar bestämmer de sig för att resa till 

Thailand och varna sina föräldrar. Resan till Thailand blir ett riktigt äventyr där flickorna jagas utav 

polisen, blir bestulna på sina pengar och mycket annat. Men med en snäll thailändsk familjs hjälp hamnar de på 

rätt spår och kan ta sig till sina föräldrar. 

 

Varumärken, produkter och logotyper som vi uppmärksammat: 

• BASF – videoband ligger på en bänk når 

man söker med ficklampa 

• Saab – står parkerad utanför huset 

• Coca Cola och Sprite – står på bordet vid 

ett födelsedagskalas 

• Star Rider – leksaken få i 

födelsedagspresent av morföräldrarna 

• Myresjöhus – står på byggarbetarnas 

kläder. Diskuteras under filmen att de blir 

klara snabbare än förväntat 

• Salomon – pappans skor syns vid två 

tillfällen 

• BOB – står på diskbänken i köket 

• Champingon – grannen har en jacka  

• Coca Cola/Ramlösa – finns i backar i 

förrådet 

• Timbuktu – barnflickans väska 

• Ekströms – syns i köket 

• Audi – grannarnas bil 

• Volvo V40 – agenternas bil syns både 

exteriöra och interiöra bilder 

• DI – alla bagagevagnar på Arlanda är 

reklam på sig 

• Arlanda – både avreser och ankommer dit 

• Caterpillar – syns på en pojke på Arlanda 

• Marabou – chokladen äts av systrarna på 

flygplanet 

• Väl i Thailand syns mycket olika 

varumärken på skyltar i bakgrunden, bland 

annat Pepsi, flygbolag, bilar och glass  

• Coca Cola syns mer än övriga varumärken 

och även genom hela resan till föräldrarnas 

hotell 

• Samui airport syns på skyltar mycket 
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• Föräldrarnas hotell nämns både i Sverige 

och i Thailand samt många scener är tagna 

därifrån 

• I Thailand spelar också en upplåsbar båt 

en stor roll och syns mycket 

• LOGG – märket syns när en av systrarna 

ska klippa av sina jeans 

• Quicksilver – en svensk tjuv använde en 

sådan tröja 

• Adidas – en av de svenska tjuvarna har på 

sig ett par skor 

• Volvo – syns på väg hem från flygplatsen 

• Saab – syns köra på vägen 

• ASSA – huset har ett lås av detta märke 

• 555 soul – barnflickan har en sådan 

munkjacka 

• Träspel – fleras av deras spel syns i 

flickornas rum 

 

Tackas i eftertexterna 

Tack till: 

Myresjöhus AB 

Forsbergs & CO 

E Ivico Stockholm 

Box Delivery 

Malin Ringblom 

Procam 

The Cimney Pot 

Laser Set Inn 

Grannarna på Granelidsvägen i Gottsunda 
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”Håkan Bråkan och Josef” 
Produktion: Sverige 2004  
 
Speltid: 1 tim 19 min  
 
Kategori: Familjefilm 
 
Åldersgräns: Barntillåten 

Handling 

Håkan längtar efter att få en lillebror men till sin besvikelse blir det en tjej, Isabelle. Isabelle är 

väldigt krävande och får all föräldrarnas uppmärksamhet. Håkan fyller dock snart år och då 

önskar han sig en hund som han alltid kan leka med. Det blir dock ingen hund heller, eftersom 

bebisar och hundar inte är någon bra kombination. Håkan får istället den talande sköldpaddan 

Josef. Förutom att sköldpaddan talar så är han också väldigt elak och bitter. Josef påverkar 

Håkan allt mer och tillslut förvandlas han till Håkan Bråkan, en person som inte står ut med att 

ingen har tid för honom. Josef har fått Håkan att tro mycket på mycket konstigheter, vilket 

leder till att Håkan beslutar sig för att rymma. Genom att rymma ska han visa alla att han inte accepterar att bo i 

garaget eller att bli lämnad till barnaffären. 

 

Varumärken, produkter och logotyper som vi uppmärksammat: 

• Adidas – Håkan bär dessa skor under hela 

filmen, Adidas texten syns också 

• Volvo – familjens bil är en gammal Volvo 

som syns lite överallt i filmen 

• Fjällräven – sitter en dekal på bilen som 

syns vid flera tillfällen 

• Brämhults – juicen står på en bänk i köket, 

Brämhults – syns igen vid frukostbordet 

• GB-glass – på badplatsen säljs glass, 

flaggor, GB-gubben och 

glassförpackningar syns. Dessutom säger 

Anna och Sune att de ska gå och handla 

glass, syns sedan äta. 

• Blend – skylt utanför djuraffären syns två 

gånger 

• Ramlösa – grannfamiljen har saft i en stor 

flaska, Ramlösa – en flaska där 

varumärket syns finns i garaget 

• Slotts senap/ Felix ketchup – syns 

tillsammans vid flera tillfällen när man 

grillar 

• Norrlandsguld – ölen dricks ur burk av 

Rudolf och granne när de grillar 

• Fanta – Håkan dricker detta vid grillningen 

och Carin frågar var läsken är och då visar 

Håkan upp burken, Fanta – tas ut ur kylen 

av Håkan 

• Coca Cola- står även framme när de grillar 

• ASSA – syns tydligt när båten ska startas 

• Compass – flytvästen bärs av Håkan och 

märket syns tydligt 

• Helly Hansen – flytvästar där märket syns 

bärs av två olika personer, ett barn och en 

vuxen. En fleecetröja av märket syns i 

samband med detta. 

• BOB – står på samma ställe i köket som 

Brämhults gjorde innan 

• Lotto – finns ett Lottocupp diplom bakom 

Håkans säng, Lotto – grannen ser på 

Lottodragningen, ljudet hörs i bakgrunden, 

och håller i en Lottorad. Rudolf har på det 

i bakgrunden på TV: n 
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• Tattoo – tidningen visas och diskuteras 

• Husqvarna – syns stort och tydligt på 

bladet av en motorsåg 

• Wibe – stegen med namnet står i 

bakgrunden när de bygger 

• SEB – grannen tar ut sin Lottovinst där, 

ser ett stort hus där SEB står 

• Brämhults – en lien juiceflaska står på 

Håkans skrivbord 

• Fjällräven – en ”Kånkenryggsäck” 

används när Håkan sak rymma 

• Viking Line – båten Gabriella syns när 

Håkan håller på att köra in i den 

• Försvarsmakten – står på 

räddningshelikoptern 

• Polisen syns på många ställen i filmen, all 

ifrån bilar till patrullerande poliser.   

• Grannen har på sig flera olika t-shirtar 

med The Hives på. Sofies styvbror har en 

t-shirt med The Strokes 

• Godis som produktkategori nämns som 

betalningsmedel 

• När familjen äter och när Håkan öppnar 

kylen syns många produkter förknippade 

med olika måltider. Exempel på saker som 

syns är Milda, filmjölk, Eldorados 

lingonsylt.  

 

 

Tackas i eftertexten 

Tack till: 

Försvarsmakten 

Helikopterflottilj 

Guldfynd 

Fidos djuraffär, Trollhättan 

Hus till Hus AB, Alingsås 

Bilforum i Uddevalla 

Golden Air 

Johanna och Minna 

 

 

 

Företagsrelationer: 

Maremma Produktion AB 

SEB 

 

 

Wibe Stegar AB 

Skandinavien Media Group AB 

Beijer Byggmaterial AB 

Beckers Färg AB 

 

 

Speciellt tack till: 

Kalle Åstrand som gjorde Julkalendern 
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”Lejontämjaren” 
Produktion: Sverige 2003  
 
Speltid: 1 tim 25 min  
 
Kategori: Familjefilm 
 
Åldersgräns: 7 år 

Handling 
Simon bor med sin mamma och har en hemlig vän, ett lejon. Lejonet kommer till Simons 

hjälp när han har problem. Problem har Simon med Alex och hans kompisar som går i 

årskurs 6. Plötsligt en dag förändras Simons liv när hans mamma träffar Björn. Björn visar 

sig dessutom vara pappa till Alex och de ska nu flytta in i Simons hus. Att Björn är 

tillsammans med Simons mamma gillar inta Alex som anser att det är Simons uppgift att 

stoppa förhållandet. Men att sätta käppar i hjulet för förhållandet när man egentligen inte 

är lätt och Simon försöker på alla tänkbara sätt.  

 

Varumärken, produkter och logotyper som vi uppmärksammat: 

• Pokémonaffisch, 

Alienaffisch och Harry 

Potteraffisch i Simons rum 

• Bravojuice på frukostbordet 

• Mamman jobbar på Posten 

• Jozo vid spisen 

• Good Year syns halvt 

• Läsk men ser inte märket 

• Havre Fras i köket 

• Volvobil 

• Digestivekex på bordet 

• I butiken FUN, BOB, 

leksaker, Jackpot, 

vattenpistol, ICA-

toalettpapper bla 

• ICA, Åhléns och Indiska på 

en gata 

• Kalaspuffar på bordet 

• Adidasryggsäck 

 

Tackas i eftertexten: 

Tack till: 

Ann-Jensen Holappa 

Biljardpalladium 

Borås djurpark 

BR Leksaker 

Caro Maskiner Trollhättan 

Direkt Överby 

Egmont Entertainment AB 

Expert Lindhers Foto 

FTM INC 

Gillets Matsalar 

GOLDEN AIR FLYG AB Trollhättan 

Granngårdens Motionscentral 

Guldfynd/Ingegerd 

Gymnasieskolan Vänersborg 

HairAction AB Stockholm 

Henrik Sylven  

Holmens Marknad 

IKEA 
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Indo Air 

Jasmine Flyckt 

Johan P Hansson 

King Tvättservice Trollhättan 

Malin Thorman 

Margareta och Hans Wassen 

Metall Avd 112  

Mona och Ingmar Larsson 

Myrorna/Ann Magnusson 

No Name Interiör 

Plan Interactive 

Pettersbergsskolans personal 

Posten I Trollhättan 

Procycle 

Restaurang Star Trollhättan 

Rex 

Rum 1 

Saab ANA 

Saga Forum 

S-blommor 

Sebastian Lundberg 

Shopman i Falkenberg 

SJ Resebutik Göteborg 

Skidstugan Vännersborg 

Stadium 

Stadium/Sussi Calås 

Stallbackas Skylt och Neon 

Trollhättans Basketklubb 

Trollhättans Judoklubb 

Trollhättans Kommun 

Tekniska Verket Thn 

TV och Radioservice 

Volvo Personbilar Sverige AB Göteborg 

Vännersborgs Motorbåtsklubb/Grönvik  

Åbro 

 

Produktplacering: CA Billqvist AB, Maritha 

Billqvist, Sara Hallén 
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”Herbie - Fulltankad” 
Produktion: USA 2005  
 
Speltid: 1 tim 36 min  
 
Kategori: Komedi 
 
Åldersgräns: 7 år 

Handling 
Herbie handlar om den gamla racingbilen som är så pass gammal att den skall skrotas. En dag 

kommer dock Maggie till bilskroten och Herbie gör allt för att vinna hennes hjärta. Det tar inte 

lång tid innan Maggie inser att den gamla bilen är mycket speciell. Hon och Herbie vinner till 

och med över regerande mästaren i ett streetrace vilket irriterar honom otroligt mycket och han 

lockar Maggie som har vunnit under namnet Maxx till ytterligare ett race. Det racet går dock inte 

lika bra och de förlorar. Då Maggies bror den riktiga racbilsföraren krockar får Maggie en chans 

att ställa upp i ett riktigt race trots faderns protester. Maggie väljer att ställa upp under 

förutsättningen att hon får tävla med Herbie. Under en ”olidlig” spänning där fadern till sist väljer att stötta sin 

dotter vinner Maggie och Herbie hela tävlingen.  

 

Varumärken, produkter och logotyper som vi uppmärksammat: 

 
• Volkswagen 
• Nike 
• Pepsi 
• Hotdogs 
• Good Year 
• McDonalds 
• Nissan 

• Mercedes 
• Tropicana 
• HP 
• Toyota 
• Kodak 
• Bosch 

 
Tackas i eftertexten: 
 
Product placement coordinator:  David B.Leener 
 
Tack till: 
The International Speedway Corporation 
ESPN 
Speed channel 
Featherlite 
Midamerica Motorways 
Good Year 
Volkswagen 
General Motors 
Autometer 
JVC 
Nextel 
House of kolor 
JAC products 
Excides batteries 
K4 Motor Sports 
City of Alhambre  
Nascar 
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