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Abstract  
I will write about product placement in film from a Swedish point of view. This entails 
writing about Swedish films with different types of product placements, not only how they are 
done but also discuss how they succeed from a sales perspective. In my earlier work I have 
written about the product placement of watches. In this thesis I focus on the film series about 
the Swedish agent Carl Hamilton, since here you can see how Swedish film has developed 
during the past 30 years with regard to product placements. Both world politics and the 
concrete placements are illustrated in a clear way. In such an international context it is also of 
value to compare recent Hollywood remakes of a Swedish film, in this case Män som hatar 
kvinnor that was turned into The Girl with the Dragon Tattoo. Both are based on the same 
book by the Swedish author Stieg Larsson, Män som hatar kvinnor. 
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Inledning 
Produktplacering är inget nytt fenomen utan har i olika former funnits med nästan från det att 

filmen uppfanns.1 På 1950-talet skapades en hel genre i TV som gick ut på att sälja produkter, 

såpoperorna eller såporna som den kallas i folkmun.2 Detta var ett genialt drag av en 

tvåltillverkare som fick sina produkter exponerade till rätt tittargrupp. På den tiden var många 

hemmafruar i USA. Det skapades relations- eller dramaserier att sända på dagtid med avbrott 

för reklam för olika slags tvättmedel.3 Med tiden kom produkterna att föras in i själva serien.4  

        Detta var en metod som man lånade från radion som flera årtionden tidigare skapat den 

av samma anledning. När sedan marknadsavdelningarna på de olika företagen upptäckte 

vilken enorm genomslagskraft TV fick så togs helt enkelt konceptet över och utvecklades för 

detta nya medium. Nog för att det funnits produktplacering i ett tidigare skede men nu skulle 

det bli mer av en affärsmodell, även för filmer. Till en början är de olika produkter som 

marknadsförs i filmerna typiska för manliga köpare. Variationen av produkter ändras senare 

när man upptäcker att även kvinnor ser samma filmer. Alltså en ny grupp av potentiella 

köpare. 

 

Bakgrund 
Jag har tidigare skrivit i min C-uppsats om produktplacering, men då uteslutande om hur 

klockor har exponerats på film och hur det har fungerat för de olika klockföretagen.  

Orsaken till att det blev ur företagens synvinkel var att jag har många kontakter i både den 

schweiziska och den svenska klockbranschen. Mitt intresse för klockor har gjort att jag 

uppmärksammat vad de olika skådespelarna bär för klockor som i sin tur har lett till ett 

allmänt intresse för hur andra produkter hamnar i filmer och hur det utformas i de olika filmer 

som jag har sett. Ibland lyckas filmskaparna att på ett naturligt sätt få in olika produkter utan 

att det verkar konstigt. Men ibland blir det så uppenbart att det är svårt att inte reagera.5 

        I det sammanhanget tog jag upp tre olika varianter av placeringar, den så kallade 

”bondplaceringen”, ”smygplaceringen” och ”slumpartade placeringen” Dessa tre olika 

placeringar har, som namnen skvallrar om, litet olika karaktär och bakgrund. Här analyserade 

jag de fyra Bondfilmerna som Pierce Brosnan medverkade i, och en film med Nicolas Cage i 

                                                        
1 Kerry Segrave , Product Placement in Hollywood films (Jefferson: McFarland & Company, Inc) 3 – 18  
2 http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=soapopera 

2 http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=soapopera 
3 Glen Creeber, Tele-Visions, UK, British film insteetut, 1 
4 IBID 
5 GoldenEye: 16:04 – 16:06 
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Bangkok Dangerous (The Pang brothers, 2008) och en med Arnold Schwarzenegger, 

Terminator 3 (Jonathan Mostow, 2003) Dessa filmer skilde sig stort i hur klockorna hamnat i 

filmen men även hur de exponerades.  

        Även i denna uppsats återkommer jag till ”bondplaceringen” (i avsnittet ”Begrepp och 

typer av produktplaceringar”) fast här behandlar jag produktplacering i en svensk kontext. Det 

vill säga hur produktplaceringen utvecklas i svenska filmer, hur placeringen är gjord men 

även hur den har kommit till och hur den lyckas ur ett försäljningsperspektiv.  

 

Syfte 
Ur ett svenskt perspektiv har vi en actionspäckad filmserie som heter Hamilton som många 

vill kalla en svensk ”James Bond”. Hamiltonkaraktären skapades av författaren Jan Guillou 

och har porträtterats av en rad av de mest namnkunniga svenska skådespelare genom åren, 

från Stellan Skarsgård till nu senast Michael Persbrandt. Det är dessa filmer som jag kommer 

att behandla här: Täcknamn Coq Rouge (Per-Olof ”Pelle” Berglund, 1989), Fiendens fiende 

(Mats Arehn och Jon Lindström, 1990), Hamilton (Harald Zwart, 1998), Hamilton - I 

nationens intresse (Kathrine Windfeld, 2011) och Hamilton – inte om det gäller din dotter 

(Tobias Falk, 2012). Denna gång tar jag också ett bredare grepp på hur produktplacering sker. 

Hur ser den svenska produktplacering ut i dessa filmer och i vilka former sker den? 

        Sedan finns det några andra actionfilmer som har liknande teman som gjorts i Sverige 

under sena 1990-talet och i början av det nya millenniet. I dessa finns både uttalade och 

mindre uttalade produktplaceringar. Då finns det anledning att diskutera vad som är sponsring 

och vad som är ”samarbeten”. Under många år var de politiska idealen sådana att det som 

anades kommersiellt per automatik var dåligt och skulle motarbetas. Det var inte comme-il-

faut att låta företag sponsra filmer med olika produkter. Olika förskönande omskrivning 

skapades därför för att komma runt detta problem, som ”i samarbete med” eller 

”samarbetspartner”, ord som inte är lika värdeladdade som produktplacering. 

        Hamiltonfilmerna står i denna uppsats för den historiska delen hur det har sett ut under 

det sena 1980-talet och sedan hur produktplaceringen i dessa filmer och tv-serien skett och 

hur den förändrats under 1990-talet, och hur den förändringen påverkar filmen i dag. I detta 

syfte har jag även valt att skriva om Män som hatar kvinnor (Niels Arden Oplev, 2009) och 

The Girl with the Dragon Tattoo (David Fincher, 2011). Det spännande här är att jag kan 

jämföra två filmer som baseras på samma bok. Båda är filmade i Sverige, den ena har svensk 

producent och till den andra kommer producenten från Hollywood. När sedan filmerna 
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jämförs blir det mycket intressant att se de olika producenternas inställning till produkterna 

och exponering av dessa. 

  

Metod 
Jag kommer till stor del använda mig av en empirisk metod där jag tittar på filmer för att se 

hur de olika produkterna exponeras både kvantitativt och kvalitativt. Men jag kommer även 

att läsa olika artiklar, bland annat akademiska texter. I analyserna av filmerna kommer jag att 

ta hjälp av de olika skrivna verk som jag läst för att kunna referera till och ge en bredare 

förståelse för hur man ser på produktplaceringar inom svensk film. Till detta ska jag även ge 

en mera personlig tolkning av hur det fungerar och ge flera talande exempel från filmens 

värld. 

 

Teori 
Jag har utgångspunkten att produktplacering är här för att stanna, i någon form.  

När det kommer till produktplacering så är teorin enkel, Företagen är med för att få sina 

produkter exponerade för en bredare allmänhet. Det intressanta är hur funkar det och om 

exponeringen sker till vilket pris som helst. Eller räcker det med att vara med för att det ska 

fungera 

 

Källkritik 
Det finns flera problem med denna typ av arbeten. Det som är mest centralt är att ingen vill 

prata officiellt om frågorna. Varken de som har placerat produkterna eller filmskaparna vill 

prata om vad de har fått betalt och vilka krav som ställdes på dem för att få företagen att 

medverka i filmen. Det finns många anledningar till att det är så. En är att det kan röra sig om 

så stora summor som gör att produkten får enorm exponering och då kan filmskaparnas 

trovärdighet ifrågasättas. I ”drömfabriken” är det också svårt att få fram siffror och vem som 

betalat vad för att synas. I Hollywood är det betydligt mera accepterat. Hur det kommer sig är 

svårt att säga. Eftersom jag ska jämföra med Bondfilmerna så ska jag dra en parallell här.  

När bondfilmerna kommer ut så pratas det mest om vilka som spelar med i filmerna, 

vilken bil Bond kör och vad han har för olika leksaker. Detta skulle inte kunna ske med en 

Hamiltonfilm. 
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En not om värderingar och framtida utveckling 
I denna uppsats kommer jag också att göra någon kommentar ur en mera personlig 

smaksynvinkel. Vissa placeringar är så subtila att det kan vara svårt att avgöra hur de ska 

bedömas medan andra är så uppenbara att det blir pinsamt att publiken suckar och stönar. 

Eftersom vi bor i den kalla Norden och vår främsta gren inom filmen är tunga nattsvart 

dramer där lite hopp och lycka får plats betyder att företagen inte tycker att dessa filmer är rätt 

forum för deras produkter. Även filmskaparna, som har konstnärlig bakgrund där drivkraften 

är att berätta en historia som har en djup och meningsfull tyngd, vill inte heller gärna blanda 

in kommersiella krafter då det kan solka filmens trovärdighet och produktionsbolagets rykte.  

        I Hollywood är situationen omvänd. Där gäller det oftast att sälja lättsamma filmer med 

ljusa möjligheter och lyckliga slut. Det var till och med så, under en längre tid, att 

filmskaparna var tvungna att göra filmer där det slutade med att alla blev lyckliga.6 

Filmbossarna och marknadsundersökarna hade kommit fram till att det var det folk ville ha. 

De kommersiella intressena ville främst ha en stor publik, som i sin tur betydde större 

genomslagskraft, bättre intäkter och därmed större möjligheter att sälja in filmen hos olika 

företag som man såg som lämpliga partners. 

        Action och actionkomedi är en av de starkare grenarna i Hollywood. Det är dessa filmer 

som drar in stor summor. Inte bara genom antalet biobesökarna utan även genom 

eftermarknaden som tidigare var VHS men numera är både DVD och Blu-Ray.  

Dessutom vill man kunna räkna med en betydande kringmarknad för prylar, muggar, TV-spel 

och leksaksdockor. Detta är också faktorer som företagen tar hänsyn till när de väljer projekt 

de ska vara med i. När det gäller att placera produkter så handlar det mera om hur många som 

kommer att gå och se filmen snarare än om det är en enad kritikerkår som hyllar filmen. 

Men ingen ser den. Det betyder att företagen väljer filmer efter dels hur många kommer se 

den och är det rätt publik för deras produkter. 

        Men när jag tittar på Hamiltonfilmerna ser jag en förändring över tiden. Den går även 

parallellt med andra förändringar i andra svenska filmer som har visats under samma 

tidsspann. Toleransen för produktplacering har ökat inte bara hos publiken utan även hos 

filmskaparna. Denna uppfattning har även författaren till tidningsartikeln ”Produktplacering 

växer” i Svenska Dagbladet den 21 september 2011 av journalisten Negra Efendić. Hon 

skriver: ”Produktplacering är idag mycket mer accepterat i Sverige än tidigare. De hårda 

barriärerna mellan konst och kommers har lättats upp och parterna har lättare för att 
                                                        
6 James MacDowell, Does the Hollywood 'Happy Ending' Exist? (Edinburgh, Edinburgh University 

Press,2008) 
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samarbeta.”7 Detta kommer att öppna möjligheter för framtida filmskapare att sälja in film 

(produkt) genom att visa produkter i filmen.  

        Men för tillfället är det en TV-serie som verkligen har stjärnstatus när det kommer till 

produktplacering. I TV4:s komediserie Solsidan (Felix Herngren, 2012) förekommer det 

frekventa produktplaceringar som är så tydliga att det inte bara är jag som uppmärksammar 

detta. Även mer namnkunniga samtidskommentatorer upptäcker detta populärkulturella 

fenomen.8 Det är en typ av livsstilsproduktplacering, som jag återkommer till senare under 

rubriken ”Från klassisk placering till smygplacering”.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                        
7 Efendić, Negra. Produktplacering växer, SVD 21 september 2011, 
http://www.svd.se/naringsliv/reklamen-du-inte-ska-upptacka_6481138.svd 
8 http://bloggar.aftonbladet.se/schulman/2011/01/fyra-tankar-om-solsidan/ 
9 http://www.dagensmedia.se/asikter/kronikor/article3122137.ece 
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Begrepp och typer av produktplaceringar 

Det finns några centrala begrepp när det gäller produktplacering. De flesta har inte med själva 

filmarbetet att göra utan kommer från reklamvärlden och är marknadsföringsidéer och tankar. 

En ledande devis är ”syns man så finns man”. 

 

Branding 
Detta är ett av de mest centrala begreppen för om det ska bli någon produktplacering eller 

inte. På mediasvenska säger man branding men man skulle även kunna kalla det för 

varumärkesbyggande.10 Det betyder att företaget tar ett beslut om hur varumärket ska 

profileras och vad företaget vill att produkten ska bli förknippad med. Detta kan göras med 

hjälp av olika verktyg. Ett av dessa är just att placera sin produkt i en film som går i linje med 

företagets vision för just denna produkt.   

 

Produktplacering 
När ett företag av olika anledningar vill att deras produkter ska vara med i en film och 

filmskaparna känner att denna produkt är relevant för filmen av exakt lika många olika 

anledningar, så sker en placering av produkten. Ett medvetet val från båda parter att få med 

produkten i bild. Det finns flera sätt att komma med i en film. De flesta sätten handlar om att 

på ett eller annat sätt ekonomiskt möjliggör att produkterna syns i bild på ett lämpligt sätt.  

Det kan handla om att ett företag oftast tillhandahåller sina produkter till produktionen. 11 

 

Bondplaceringen 
Filmerna om den brittiska agenten 007 James Bond är ett så lysande exempel på hur 

produktplacering går till. Även om det nu gäller produktplacering ur ett svenskt perspektiv,  

så finns det många likheter med hur de svenska filmskaparna går tillväga. Många exempel på 

både bra och dåliga placeringar kan plockas från denna serie av filmer som i år 2012 firar 50 

år. Nära nog från första början har olika företag varit med på olika sätt och fått sina produkter 

expåonerade i filmerna 

        Begreppet ”Bondplacering” lanserade jag i min C-uppsats, ”Produktplacering av 

klockor”. Begreppet speglar produktplaceringen ur alla vinklar. Företaget som går in i 

projektet betalar enorma summor för detta och som tack skriver manusförfattaren in 
                                                        
10 Jean-Marc Lehu, Branded Entertainment – Product placement & Brandstrategy in the entertainment business. 
(London & Philadephiam Kogan Page, 2007), 9 
11 Kerry Segrave, Product Placement in Hollywood films (Jefferson: McFarland & Company, Inc), 103 – 110  
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produkten i själva filmen. Produkten blir en del av handlingen, ett redskap för hjälten eller 

som ibland även skurken kan använda sig av. Oftast blir resultatet en kraftigt ökad försäljning 

av företagets produkter och gör att alla som är med i Bondfilmerna går vinnande ur ett sådant 

projekt både ekonomiskt och pr-mässigt.12  

        Det ska ju sägas att Bondfilmerna har vad man skulle kunna kalla ett frikort när det 

gäller produktplaceringar även om kritik har förekommit. I filmen Licence to Kill (John Glen, 

1989) utreddes det i USA om Phillip Morris hade begått någon form av federalt brott då man 

betalade filmskaparna för att just de cigaretterna skulle synas i filmen. Kongressledamoten 

Tom Luken tyckte nämligen inte att det var någon större skillnad mellan den filmen och en 30 

sekunders reklamfilm.13 

 

Fingerade varumärken 
Det är inte ovanligt att skaparna av en film eller TV-serier väljer att skapa ett helt unikt 

varumärke. Anledningarna kan vara att det inte finns en produkt som motsvarar skaparnas 

grundtanke i sammanhanget eller att den tilltänkta tillverkaren inte tycker att filmen är i linje 

med bolagets profil. Ett exempel på detta är varumärket och produkten Soul Glo som har en 

betydande roll i filmerna En prins i New York (Coming to America, John Landis, 1988). I 

denna film har filmskaparna byggt en del av handlingen kring detta varumärke som exponeras 

i flertalet scener både på reklamskyltar, i TV-reklamfilm och genom återkommande 

musikslingor. Varumärket Soul Glo är alltså fingerat men behandlas som om det vore på 

riktigt.14 På kuppen har varumärket även uppnått en viss kultstatus på internet.15  

        Det är väldigt populärt att presenterade fingerade varumärken i tecknade serier, som 

Marvel Comics, Tintin och Kalle Anka. Många av dessa tecknade serier har blivit förlagor till 

spelfilm. Detta har i sin tur gjort att det fingerade varumärket hamnat på en verklig produkt 

och blivit ”äkta”. Ett exempel på detta är DUFF-Beer som är den ölsort som Homer Simpson i 

The Simpsons (Matt Groening, 1989 – 20.. ) dricker. Detta öl tillverkas nu på licens i flera 

länder runt om världen. I det svenska Systembolagets sortimentslista har det artikelnummer 

1590.16 Detta är något jag kommer ta upp i kapitlet Hamilton i nationens tjänst, där det 

fingerade företaget Nordfors förekommer.17 

Indirekt reklam 
                                                        
12 Kerry Segrave, Product Placement in Hollywood films (Jefferson: McFarland & Company, Inc), 152 – 156 
13 Kerry Segrave, Product Placement in Hollywood films (Jefferson: McFarland & Company, Inc), 182 
14 http://www.youtube.com/watch?v=961x0NmyHKE&feature=related 
15 http://www.facebook.com/pages/Soul-Glo/51002406052?fref=ts 
16 http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/Dryck/?varuNr=1590 
17 Hamilton i nationens tjänst 
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I artikeln "Produktplacering i film ökar snabbt" i Sydsvenska Dagbladet den 7 september 

2008, beskriver Hanna Åkesson hur Pixar i sin film Wall-E (Andrew Stanton, 2008) har 

fingerade produkter som påminner om Apple-produkter och att det därmed blir indirekt 

reklam. Hon tycker att detta är dåligt då filmen vänder sig till barn: "Idag är produktplacering 

en industri värd miljarder.  

– Reklam i film har gått från att vara ett kreativt sätt att få in sponsorer i filmen till att vara 

Big business, säger Mats Urde, ekonomie doktor i varumärkesstrategi vid Lunds universitet.18 

Urde fortsätter: "Man produktplacerar skickligare och mer effektfullt idag.  

Dessutom börjar gränserna mellan konst, media och reklam suddas ut. Ett dataspel som följer 

en framgångsrik film kan lika gärna vara en film skapad för ett framgångsrikt dataspel."19 

        En bra story eller ett framgångsrikt koncept är grund nog för att omarbetas till olika 

framgångsrik så kan den bli en bra bas för en franchise-verksamhet.20 

Ett tydligt exempel på detta är Tintin som från början är en serietidning,21 som sedan blir 

tecknad film och leksaker och därefter blir animerad spelfilm i 3D 22,23,24 

        Hanna Åkesson behandlar ingående hur Apple har infiltrerat filmen och all reklam som 

görs.25 Problemet med den analys som Åkesson gör är att hon grovt förenklar resonemanget. 

Det är aldrig så enkelt som det kan se ut. För allt som oftast finns det mycket större krafter 

som rör sig i kulisserna. För att förstå hur det kommer sig att Apple är starkt representerad i 

just den filmen måste vi backa bandet till 2006. Då Disney går ut och säger att de har köpt 

Pixar för 7,4 miljarder dollar.26 Vem har de köpt företaget Pixar av? Jo, Steve Jobs som var 

huvudägare i företaget.27  

        Eftersom det är så enormt stora summor som ska betalas ut sker det inte med enbart 

kontanter. Disney tar inte ut pengar från banken, utan betalar med aktier. Det leder i sin tur till 

att Steve Jobs blir den enskilt största privata ägaren av Disney Corporation. Han får också en 

styrelsepost i Disney som effekt av hans ägarintresse i bolaget. Enligt The New York Times 

                                                        
18 http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/produktplacering-i-film-okar-snabbt/ 
Hanna Åkesson, Sydsvenska Dagbladet, den 7 september 2008,  
19 http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/produktplacering-i-film-okar-snabbt/ 
Hanna Åkesson, Sydsvenska Dagbladet, den 7 september 2008, 
20 Kristin Thompson – David Bordwell. Film history – An introduction. McGreaw – Hill international edition – New 
York 2010, Sida 727 – 730 
21 http://us.tintin.com/adventures/tintin-in-the-land-of-the-soviets/ 
22 http://www.imdb.com/title/tt0179552/ 
23 http://store.tintin.com/School-Office/b/1360775031 
24 http://www.imdb.com/title/tt0983193/ 
25 http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/produktplacering-i-film-okar-snabbt/ 
26 Disney buying Pixar for $7.4 billion, The Associated Press, 1/25/2006 
http://www.msnbc.msn.com/id/11003466/ns/business-us_business/t/disney-buying-pixar-
billion/#.T6uGoO1zUnU 
27 http://www.pixar.com/about/Our-Story 
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blev Jobs ägarandel 7 % av The Walt Disney Company.28  Med denna kunskap är det inte så 

svårt att förstå varför Apple är representerat i sådan omfattning i denna film. 

        Om jag helt fritt spekulerar så skulle Coca Cola Company ha kunnat skriva in en klausul 

i kontraktet med Sony Corporation att de var tvungna att visa en av Coca Cola Companys 

produkter i alla filmer de gör med Columbia Pictures. 

 

Olika grader av synlighet 
När det gäller akademiska texter om produktplacering så finns en avhandling av Stefan 

Johansson, Joakim Holmek och Fredrik Gustafsson, Hur kan produktplacering stärka 

varumärkeskapitalet, som handlar om hur produktplacering fungerar. Här tar de upp tre olika 

nivåer av ekonomiska strukturer som finns inom produktplacering. 

 

"Nivå 1: Består av produkter som spelar en aktiv roll och syns i själva filmen”. T.ex. Aston 

Martin-bilen i James Bond filmerna. 

 

”Nivå 2: De som vill förknippas med filmen”. T.ex. de som betalar för att använda James 

Bond-karaktären i reklamkampanjer och därmed visa upp en påhittad image. 

 

”Nivå 3: De som köpt rätten att använda och sälja produkter, länkade till filmens varumärke”.  

T.ex. Sony-Ericsson James Bond Edition. (2006)"29 

 

 

        Med all önskvärd tydlighet syns det att James Bond-projektet är extremt tacksamt att 

analysera. Om jag däremot ska diskutera produktplacering i de svenska filmer jag behandlar i 

detta sammanhang så finns det ett problem. I svensk film vill alla vara med, företagen är 

beredda att betala för att vara med, men ingen vill skylta med det, även om det finns flera mer 

eller mindre indiskreta produktplaceringar i de flesta svenska filmer med litet större budget 

som är producerade efter 1990.  

 

 

 

                                                        
28 Disney buys Pixar, Paul R. La Monica, CNNMoney.com, January 25, 2006, 
http://money.cnn.com/2006/01/24/news/companies/disney_pixar_deal/ 
29 Hur kan produktplacering stärka varumärkeskapitalet 
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Från klassisk placering till smygplacering 
I boken Branded Entertainment förklarar författaren hur olika typer av produktplaceringar går 

till och vad som kännetecknar de olika metoderna, positivt eller negativt.30 

      Den första som tas upp är ”Klassisk produktplacering”. Detta är den ursprungliga formen 

av produktplacering som har varit med sedan filmens begynnelse. Det finns inga regler eller 

bestämmelser för vad som ska ingå i denna typ av placering men författaren nämner Steve 

McQueens bil, en Ford Mustang GT, i filmen Bullit (Peter Yates, 1968).31 Författaren Lehu 

menar att bilen blir en karaktär i filmen då den syns på många ställen och den är med i de 

scener som folk minns från filmen, även om det inte var tänkt att bilen skulle få en så 

framskjuten roll.32 

        Vidare tar Lahu upp produktplaceringstypen ”Företagsproduktplacering”, då förtagets 

namn syns i filmen.33  Det kan även vara så att företagets namn nämns i filmen på ett positivt 

sätt. Även här finns det naturligtvis för- och nackdelar. Fördelen är att företagets namn nämns 

eller syns klart och tydligt. Det handlar då oftast om att få fram vem som har betalat för att 

företagets namn ska nämnas.    

     Den sista stora typen av produktplacering som Lehu tar upp är "Smygplaceringar".  

Det är den typ av produktplacering som är svårast och som publiken lättast missar.34  

Militären gör sådana placeringar i alla de olika Hamilton-filmerna. I denna filmserie har 

militären en stark roll och vi får se många olika scener där militärens resurser visas upp i en 

klart positiv kontext.35 Militären har en naturlig roll i filmerna. Med denna kunskap kan det 

tyckas att det är en uppenbar produktplacering. Men för publiken upplevs det inte så. 

Militären nämns inte i några långa meningar om hur fantastiskt det är med svenska försvaret. 

Publiken får istället se flera mycket välregisserade klipp där försvarsmakten visar upp sig från 

sin bästa sida. I filmerna om Hamilton handlar det om alla tre vapenslagen, militären,36 

flottan37 och flygvapnet.38  

                                                        
30 Jean-Marc Lehu, Branded Entertainment – Product placement & Brandstrategy in the entertainment business. 
(London & Philadephiam Kogan Page, 2007), 8 
31 Jean-Marc Lehu, Branded Entertainment – Product placement & Brandstrategy in the entertainment business. 
(London & Philadephiam Kogan Page, 2007), 9 
32 IBID 
33 Jean-Marc Lehu, Branded Entertainment – Product placement & Brandstrategy in the entertainment business. 
(London & Philadephiam Kogan Page, 2007), 10 
34 IBID 
35 Hamilton (bonusmaterialet) 
36 Täcknamn Coq Rouge, Täcknamn Coq Rouge, fiende, Vendetta, Hamilton, Hamilton - I nationens intresse, 
Hamilton – inte om det gäller din dotter  
37 Fiendens fiende, Vendetta, Hamilton  
38 Täcknamn Coq Rouge, Fiendens fiende, Den demokratiske terroristen, Vendetta, Hamilton, Hamilton - I 
nationens intresse, Hamilton – inte om det gäller din dotter  
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        Smygplaceringen är alltså en dold form av placering. Detta gör att publiken, som inte vet 

vilken produkt som har placerats, oftast inte upptäcker den i filmen. En smygplacering kan 

mycket väl vara en livsstilsplacering, som när filmskaparna vill ge en viss karaktär till ett 

rum, eller ett sammanhang så att det inte behöver förklaras i vilken miljö vi som åskådare har 

hamnat i. Hela storyn kan också placeras i en miljö som gör att det hela blir mera exotisk och 

spännande. 

        En annan sådan produktplacering som skulle kunna gå under det nationella 

identitetskontot är tågresorna som de olika karaktärerna gör i filmen Män som hatar kvinnor 

och The Girl with the Dragon Tattoo. Resorna görs med SJ. Genom de många tågresorna får 

SJ en hög exponering av sin produkt, som är just tågresor. Även själva fortskaffningsmedlet, 

tågen får en hög exponering. SJ:s logga syns på ett mycket framträdande sätt. Denna 

exponering sker inte av en ren slump utan efter noga uträknad komposition av bilden, och hur 

man väljer att rama in själva fotografiet. Men det är inte bara i just de scenerna där det sker en 

förflyttning med tåg som SJ får exponering. Tågen används som en del av mise-en-scène vid 

flera tillfällen.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                        
39 Män som hatar kvinnor, The Girl with the Dragon Tattoo  
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Produktplaceringar i Hamilton 
 
Bakgrund 
Under det sena 1960-talet blev den unga generationen mycket politiskt medveten och det gick 

en våg av olika ungdomsrevolter genom det återuppbyggda Europa. Det var efterkrigstidens 

generation som agerade, men det var även det kalla kriget som påverkade händelser och 

uppfattningarna. Denna politiska våg kom att genomsyra hela det svenska samhället. Allt som 

var kommersiellt, glatt och glättigt luktade pengar och misstänkliggjordes direkt. En av de 

klassiska måltavlorna för angreppen var ABBA och Stig ”Stickan” Andersson som fick 

symbolisera allt som var ”dåligt”.40 Även filmskapandet kom att påverkas av denna allmänna 

vänstervåg. Filmen blev mer och mer politisk och eftersom pendeln aldrig går halva vägen är 

det ett naturligt svar på det filmklimat som rådde under 1940-talet till 1960-talet. Filmerna var 

oftast glättiga och betydligt mycket mindre politiska. Redan på 1930-talet var komediformen, 

”pilsnerfilmen”, av vissa ansedd som en allmänt dålig filmgenre. Denna komediform har fått 

agera paraply för andra komedifilmer, som kanske inte nödvändigtvis är pilsnerfilmer men 

som gjordes under dessa årtionden och som, när historien nu ska skrivas, buntas ihop med 

pilsnerfilmen.  

        Men det var inte bara ABBA som fick känna på denna inställning till personer som 

tjänade pengar på det de gjorde och till sponsring. Något även den svenska Formel 1-föraren 

Ronny Pettersson fick känna på när han gick över till Lotus-stallet som då hade 

cigarettertillverkaren John Player Special, som huvudsponsor. Ronnie fick i flera intervjuer 

försvara sig för att teamet han körde hade sponsorer.41 Han blev en lätt måltavla för 

journalister som ville påvisa att kommersialism inte var något bra.42 Mycket enkla poänger 

kan det tyckas när man ser på det i dag, 40 år efter att det spelades in. I dag skulle en sådan 

sak aldrig inträffa då sponsring, även i Sverige, har blivit en del av vardagen, som ett sätt att 

möjliggöra utövning av resurskrävande sporter eller som i detta fall, filmskapande.   

        Sedan mitten av 1980-talet börjar en långsam förändring ske när det gäller inställningen 

till filmen. Komedierna blir ”smartare”, och en kategori, som nästan inte existerade tidigare i 

Sverige, nämligen actionfilmen dök upp. Några förgrundsfigurer för dessa genrer är Lars 

”Lasse” Åberg och Kjell Sundvall och Mikael Ekman. 

                                                        
40 Doin' the omoralisk schlagerfestivalblues 
41 http://www.youtube.com/watch?v=50SshiasJ8s 
42 http://www.youtube.com/watch?v=OtgHBVNWr8M 
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        Anledningen till att jag tar upp Mikael Ekman är att han regisserade Jönssonligan dyker 

upp (Mikael Ekman, 1986)43 I denna film finns det två stora produktplaceringar. Den första 

och kanske viktigaste är IKEA, som själva handlingen är uppbyggd kring. Jönssonligan ska 

nämligen göra en stor stöt mot IKEA och filmen är även inspelad på plats på IKEAs varuhus 

vid Kungens Kurva, Stockholm.  Sedan syns IKEAs produkter och namnet IKEA nämns vid 

ett flertal tillfällen i filmen men även i den efterföljande filmen Jönssonligan på Mallorca 

(Mikael Ekman, 1989)44 där själva stöten nämns och kallas då för IKEA-kuppen. Dessutom 

finns det andra placeringar. Även medverkan av svenska försvaret blir tydliga sådana 

placeringar då marinen och flygvapnet har stark närvaro. Just militärens medverkan 

återkommer jag till, men det är IKEAs medverkan som är riktigt intressent. Mer om detta i 

min slutsats. 

        De nu nämnda filmerna är med svenska mått mätt stora produktioner som kostar mycket 

pengar. För att driva sådana projekt så har man antagligen varit tvungna att få hjälp av vissa 

av de företag som är med i filmen att ställa upp med material men kanske även rent 

ekonomiskt. På den tiden skrevs det sällan ut att det var direkta sponsringshistorier utan det 

hela maskerades som samarbetspartners och medverkande eller så fick de någon annan 

förskönande omskrivning eftersom kommersialism var det fulaste som då fanns inom filmen 

och i övriga kultursverige. 

        Även om än i dag produktplacering inom svensk film ses på med viss skepsis så är det 

betydligt mer accepterat nu. Om det är positivt eller negativt att stora kapitalet går in i 

filmbranschen på så konkret sätt med antingen produkter eller pengar och ibland båda delarna, 

låter jag vara osagt. Hur som helst kan konstateras att göra film har blivit så dyrt och kräver så 

mycket resurser att produktionsbolagen och därmed filmskaparna måste vända sig till 

utomstående för att kunna skapa dessa filmer. Det gäller framför filmer i genren actionfilmer. 

En filmserie om den svenska agenten Carl Hamilton, som kostar i svenska mått mätt enorma 

summor, måste få in pengar från olika håll. Det öppnar för produktplacering av olika former. 

 

 

 

 

 

 
                                                        
43 http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=16779&type=MOVIE&iv=PdfGen 
44 http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=16988&type=MOVIE&iv=PdfGen 
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Hamilton – en översikt av filmserien 
I filmserien som handlar om den svenska agenten Carl Hamilton kan utvecklingen i den 

svenska filmen, världspolitiken och i produktplaceringen tydligt avläsas. Filmerna visar, ur ett 

svenskt perspektiv, hur världen såg ut när de gjordes och hur det politiska landskapet såg ut 

just då. Filmerna blir mycket bra tidsdokument över hur världen och Sverige såg ut då. 

        Samtidigt som Hamilton-filmerna är en serie som handlar om en svensk agent, och där 

allt utgår från en svensk kontext, så är det i princip omöjligt att inte ställa dessa filmer mot 

James Bond-filmserien eftersom den svenska bok- och filmserien har slående likheter med 

berättelsen om den brittiska agenten. Men även på grund av att Bond är ett så starkt 

varumärke är det svårt att förbise den filmserien.  

        Den första Hamiltonfilmen, Täcknamn Coq Rouge (Per-Olof ”Pelle” Berglund, 1989), 

kom upp på de svenska biograferna 1989 men eftersom boken skrevs redan 1986 kan detta 

förhållande bli belastande för själva filmen när det gäller tonen, bakgrunden och temat för 

historien.  Utan att gå in för djupt på själva historierna och temana för filmerna så bör det 

även sägas att denna typ av världspolitiska konspirationsfilmer åldras betydligt snabbare än 

andra filmer med annan typ av historisk back-drop. Speciellt när de ska bedömas mer än 20 år 

efter att de gjordes och facit har skrivits. De två hetaste potatisarna i svensk press och politik 

under denna period var hotet från öst (Sovjet) och Palestinakonflikten, som framförallt verkar 

ligga författaren varmt om hjärtat,45 då detta är ett ständigt tema även i dessa filmer.46  

        När Täcknamn Coq Rouge kom upp på bio blev det ett startskott för flera olika saker som 

tidigare inte varit så vanliga i svensk film. Även om det inte var den första svenska 

actionfilmen som gjorts så var det den film som rullade igång en trend där ett mer fartfyllt och 

intensivt tempo i handlingen började. Det var mycket politik i filmen men det var inte 

politiska åsikter som skulle förmedlas till åskådaren utan den finns där för att driva historien 

framåt. Det ska dröja till TV-serie Fiendens fiende (Mats Arehn och Jon Lindström, 1990) 

innan produktplaceringen blir påtaglig. Då märks det tydligt att några produkter som flitigt 

förekommer i bild inte kan ha hamnat där av en slump. Det finns många exempel på en 

produkt som ständigt återkommer och som känns väldigt placerad på grund av hur man väljer 

att göra den till en del av handlingen och hur den exponeras. Trots detta är det i högst få fall 

som filmmakare och företag skulle säga att ”ja, vi är med och vi har betalat för att synas i 

bild”. Jag går in på detta mer detaljerat nedan. 

                                                        
45 JAN GUILLOU, PALESTINA OCH KGB-AFFÄREN, Per Gahrton 
http://www.palestinagrupperna.se/jan-guillou-palestina-och-kgbaffären 
46 Täcknamn Coq Rouge, Fiendens fiende, Vendetta, Hamilton, Hamilton - I nationens intresse, Hamilton – inte 
om det gäller din dotter  
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Bondplacering i Hamiltonserien 
Som jag tidigare har nämnt så är Bondplaceringen en typ av produktplacering som sker för 

öppen ridå. Här sticks det inte under stolen med att en specifik produkt är placerad i filmerna. 

Det var mycket prat bland Bond-entusiaster om det var rätt att Bond körde BMW och inte 

Aston Martin. Men varför Bond bytte biltillverkare var ingen hemlighet. Det fanns två 

anledningar. Den främsta anledningen till att BMW var med i Bondprojektet var att BMW 

betalade enorma summor för ett tre-films-avtal.47  

        Den andra anledningen var att, då konkursmässiga Aston Martin hade sålts till 

Fordkoncernen 1989, så tillverkade man en rad modeller med mycket kort produktionsperiod, 

vilket gjorde att det inte fanns en ny modell att presentera när GoldenEye (Martin Campbell) 

skulle spelas in.48 Sedan ska det också sägas att det är oklart om Aston Martin och Ford var 

med och förhandlade om att få vara med i projektet. Man kanske inte kunde visa det 

engagemang och de pengar som behövdes för att få medverka i Bond-filmerna. 

        Men när det så var dags för det som skulle bli Pierce Brosnans sista film Die Another 

Day (Lee Tamahori, 2002) gick Ford-koncernen in inte bara med Aston Martin utan även med 

andra märken som koncernen ägde då. Aston Martin hade även presenterat en helt ny modell i 

mitten av 2001 med namnet Vanquish.49 När sedan produktionsbolaget ENO bestämde sig för 

att byta ut Pierce Brosnan mot Daniel Craig såg Ford till att koppla greppet ännu hårdare 

kring Bond. Något som ska bli mycket intressant att se är hur Fordkoncernens avtal med ENO 

kommer att behandlas då Fords ägande i Aston Marin, Volvo, Jaguar och Land Rover har 

förändrats. Ford har nu bara några procents ägnade i Aston Martin efter det att Volvo såldes 

till kinesiska Zhejiang Geely Holding Group50 och Jaguar och Land Rover såldes till indiska 

Tata Motors.51 

        När det då kommer till jämförelsen med Hamilton så blir det mycket svårare då han i 

Täcknamn Coq Rouge kör en Corvette,52 i Fiendens Fiende en Citroën XM V6.53 I filmen 

Den demokratiska terroristen ses Hamilton i flera olika bilar men den som är hans ”egen” bil 

är en Ferrari 330 GT 2+2. I filmen Vendetta (Michael Håfström, 1995) kör Stefan Sauk, som 

spelar Hamilton, en SAAB 900 Cabriolet. Denna bil återkommer jag till i kapitlet Den 

demokratiske terroristen och Vendetta.  

                                                        
47 Kerry Segrave, Product Placement in Hollywood films (Jefferson: McFarland & Company, Inc), 201.  
   Se även http://brandsandfilms.com/2011/01/top-40-product-placements-of-all-time-20-11/ 
48 http://www.astonmartin.com/en/cars/db9/db-history 
49 http://www.astonmartin.com/heritage-cars/vanquish 
50 https://www.media.volvocars.com/global/enhanced/en-gb/media/preview.aspx?mediaid=34397 
51 http://news.bbc.co.uk/2/hi/7313380.stm 
52 Täcknamn Coq Rouge 
53 Bilregistret, OSG900 
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        Det som är den stora skillnaden mellan James Bond-filmerna och Hamilton-filmerna när 

det gäller bilarna är att i en Bond film har produktionsteamet oftast tillgång till flera bilar av 

den modell som de kommer att använda. Det behövs då de ska göra en lång rad med 

spektakulära scener där bilarna kommer att utsättas för så hård behandling att det inte kommer 

vara idé att laga dem. Tidsfaktorn kommer också in bilden eftersom det skulle ta för lång tid 

att få bilarna i skick igen. 

        I Fienders Fiende används en Citroën. Denna Citroën som Hamilton färdas i vid flera 

tillfällen i filmen är samtidigt en klassisk produktplacering i filmen. Bilen syns på ett mycket 

uppenbart sätt men inte iögonfallande. Lehu menar att fördelen med denna form av 

placeringar är att den kan ske till en låg eller ingen kostnad för företaget som vill vara med. 

Nackdelen är att om produkten inte får den exponering som förtaget räknat kan den försvinna 

totalt.54 Åskådaren uppfattar inte produkten. 

        I just Fiendens fiende är detta inget problem då bilen får en mycket bra exponering och 

syns tydligt från alla vinklar.55 Den är en del av historien. Hamilton åker för fort och får 

fortkörningsböter, vilket uppfattas som bra reklam. Det säger att bilen är snabb, har en stark 

motor, är rolig att köra och stabil i höga farter på de små och krokiga vägarna.56 

        En produkt som jag undrar om det är en placering eller en ren slump finns i en scen när 

Hamilton ska avlägga skjutprov. När polisen, som sköter apparaten för de roterande 

pricktavlorna, trycker in knappen för att de ska börja rotera syns en logotyp väldigt tydligt, 

AB Walleverken.57 Det står ett telefonnummer utskrivet också. Det är telefonnumret som får 

mig att misstänka att det är ren slump att den loggan syns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
54 Jean-Marc Lehu, Branded Entertainment – Product placement & Brandstrategy in the entertainment business. 
(London & Philadephiam Kogan Page, 2007), 9 
55 Fienders Fiende 
56 Fienders Fiende 
57 Täcknamn Coq Rouge -8:57 
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Täcknamn Coq Rouge 
När den första filmen om agenten Carl Hamilton, som då spelades av Stellan Skarsgård, har 

premiär den 25 augusti 1989,58 är det ett startskott för flera saker som kommer att förändras i 

svensk film. Dessa saker har tidigare funnits i svensk film men har försvunnit på grund av 

rådande politiska förhållanden. Svensk film har påverkas av dels det inhemska politiska 

styret, dels av hur omvärlden ser ut. För att förstå hur filmen påverkas måste vi därför blicka 

utåt och se vad som då hände i världen. Berlinmuren föll den 9 november samma år.59 Det 

blev början på slutet på Kalla Kriget, som definitivt tog slut i och med Sovjetunionens kollaps 

1991.  

        Det finns även en annan anledning till detta faktum att vapennamn florerar så mycket i 

filmerna och det är att Sverige är en stor vapentillverkare och exportör av vapen. Under 1980-

talet förekom det en rad skandaler av mer eller mindre dignitet. Framför allt handlade mycket 

om Bofors eventuella vapensmuggling. Men det fanns andra skandaler som Containeraffären 

och Asea-Affären. Högteknologi som smugglas från väst till öst med Sverige som 

mellanhand.60 Detta är även grunden till tidigare nämnda filmen Jönssonligan Dyker upp. 

Ubåtsjakterna som pågick under i stort sett hela 80-talet kom också att påverka 

filmhistorierna.61 

        Det gör att denna typ av filmer, som så starkt skildrar det rådande politiska läget i 

världen, åldras väldigt fort. Detta blir särskilt tydligt när filmerna ska bedömas mer än 20 år 

senare. Det är svårt att säga att de få produktplaceringar som finns i denna första 

Hamiltonfilm verkligen rör sig om placeringar eller om det är tillfälligheter som gör att en 

viss produkt är med i filmen. Den enda som, ganska säkert skulle kunna vara placerad är 

Hamiltons bil, en Chevrolet Corvette C4,62 även om det lika gärna skulle kunna vara en form 

av livsstilsprodukt, en symbol för både pengar och smak men även att Hamilton är just 

hemkommen från en specialutbildning USA.63 Bilens har registreringsskylt skvallrar om det. 

På den står det Golden State, som delstaten California även kallas, och dessutom har bilen 

importskyltar.64  

 

 
                                                        
58 http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?ItemId=16684&type=MOVIE 
59 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3534&artikel=3218880 
60 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2519&grupp=18572&artikel=5318900 
61 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/83900?programid=2519 
62 Täcknamn Coq Rouge, 8:05  - 8:15 
63 Täcknamn Coq Rouge, 27:55 – 28:58 
64 Täcknamn Coq Rouge 8:05  - 8:15, Täcknamn Coq Rouge 13:24 – 13:34, Täcknamn Coq Rouge 32:50 – 
33:08. Täcknamn Coq Rouge 1:10:42 – 1:10:53 
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Den demokratiske terroristen och Vendetta 
Dessa två filmer bjuder på en del produktplaceringar som är intressanta, även om de inte är 

det direkt slående. Båda filmerna utspelar sig till stora delar utomlands men det finns en 

placering som sticker ut rejält. I filmen Vendetta är det en SAAB-bil. Modellen är en SAAB 

900 Cabriolet.65 Bilen syns bara en enda gång men en förhållandevis lång stund. Carl, som 

spelas av Stefan Sauk, får ett samtal till sin mobiltelefon som ligger i bilen. Han går till bilen 

och svarar. Vi får se bilen både när telefonen ringer och när han går till bilen.66 Sedan ser vi 

inte mer av bilen. Detta kan tolkas som att biltillverkaren har betalat för att få med sin bil. 

Just modellen 900 Cabriolet presenterades 1994.67 Det kan göra att SAAB var intresserat av 

att medverka i denna film. Bilföretaget har även med sin bilmodell 9000, klart synlig i flera 

scener.68Allt detta tillsammans gör att man kan misstänka att SAAB har gått in med en större 

summa pengar och naturligtvis tillhandahållit bilarna. En annan förbryllande placering är att 

det i samma film förekommer en scen där Hamilton tillsammans med kollegan  

Åke Stålhandske (Mats Långbacka) färdas i en Volvo 940.69 När de stannar till vid en 

Statoilmack så zoomas bilens kylare in på ett mycket påtagligt sätt, vilket gör att man som 

åskådare får känslan av att Volvon också är produktplacerad.70 Det intressanta är att i 

sluttexten finns det på listan ”Ett speciellt tack till” bara med, SAAB Automobil AB och 

Statoil men inte Volvo.71 

      De olika skandaler som rör den svenska vapentillverkaren Bofors är ett tacksamt och för 

tiden ständigt aktuellt ämne att ta upp. Vapensmuggling förekommer i både Den demokratiske 

terroristen och Vendetta. I Den demokratiske terroristen använder Hamilton svenska 

raketgevär som kommit på villovägar i Syrien. I Vendetta blir svenska tjänstemän 

tillfångatagna för att Sverige inte vill sälja Borforsvapen till den italienska maffian. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
65 http://saabmuseum.com/en/model-years/saab-gm900-model-year-changes/ 
66 Vendetta 10:17 – 10:25 
67 Vendetta 37:18 – 37:28 
68 Vendetta  
69 Vendetta 37:18 – 37:28 
70 Vendetta 37:33 – 37:41 
71 Vendetta 2:08:48 – 2:09:04 
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Hamilton 
I filmen Hamilton (Harald Zwart,1998) har man, antagligen med viss inspiration av James 

Bond-serien, haft ett mycket lyckat samarbetet med de företag som fått sina produkter. Här 

har producenterna lyckats få ett antal kapitalstarka svenska företag att medverka med både 

produkter och finansiering av filmen. Det var en tursam utveckling eftersom Hamilton var, 

när den kom till, den dyraste film som gjorts i Sverige, med en budget på 50 miljoner 

kronor.72 

        I utbyte fick de företag som bidrog med resurser positioner i filmen i förhållande till 

bidragens storlek. Det som är mest noterbart och något extraordinärt, är att dessa företag även 

fick sina företagsloggor på baksidan av DVD-omslagets baksida, vilket jag i alla fall inte sett 

tidigare. Att TV4 som mediabolag och en av medproducenterna till filmen står med är helt 

klart förklarligt men att även Ericsson och Telia är med är det nya. Dessutom är det för Telias 

del den logga som Telia hade på 90-talet. Detta är antagligen så enkelt att när man 

konverterade filmen från VHS till DVD så lät man omslaget se ut som det gjorde från 

början.73  

        För svensk film är Hamiltonfilmen startskottet för produktplaceringar. Det betydde att 

det var många företag som fick en chans att få in en fot i filmens värld men även nå det 

undermedvetna hos biopubliken. De som hyllat Hamilton och kallat denna serie för Sveriges 

svar på James Bond får nu vatten på sin kvarn. Det är inte bara själva storyn som har likheter 

med Bond med temat ”Rädda världen från terrorister”. Nu är det även produktplaceringarna.         

        Det som skiljer den senaste Bond filmen Tomorrow Never Dies (Roger Spottiswoode, 

1997) från filmen Hamilton är att Hamilton inte har någon bil som han färdas i. Hamilton 

(Peter Stormare) använder sig i stället av avancerad telecomutrustning precis som Bond.  

Det är till och med samma leverantör, Ericsson. Hamilton har också en dyr klocka, en TAG 

Heuer. Klockföretaget TAG Heuer har även lyckats få sina klockor på karaktären Åke 

Stålhandske (Mats Långbacka) och Tessie (Lena Olin).74 Det förkommer flera scener där det 

märks att de  konstruerats för att klockorna ska synas. Bond bär en klocka från Omega.75 

Även andra delar av ensemble har Swatch Group-produkter.  Swatch Group är det företag 

som äger Omega samt en rad andra klocktillverkare, som kommer att dyka upp i de följande 

filmerna efter Golden Eye.76 Liksom i Hollywood var det i början många placeringar i svensk 

film som inte blev speciellt bra. Det är svårt att på ett naturligt sätt visa en produkt i en film 
                                                        
72 Hamilton (Harald Zwart, 1998) 
73 Hamilton,  http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=34359 
74 Hamilton (1998) 
75 http://www.omegawatches.com/spirit/james-bond/omega-and-bond 
76 http://www.omegawatches.com/spirit/james-bond/omega-and-bond 
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utan att det blir övertydligt. De produkter man lyckas bäst med när det gäller placeringar är 

oftast små, vardagliga saker. Allt över 5 000 kronor kräver att man tänker till ordentligt. En 

bra placering är den som faller väl in filmen men även väcker köplust hos biopubliken. Detta 

gäller såväl dyrare som billigare produkter. 

        Ett exempel är solglasögonföretaget Ray Ban som på 80-talet gick in med stora summor 

för att få liv i sin försäljning.77 Företaget lyckades komma med i ett antal filmer varav flera 

hade en huvudrollsinnehavare, som hette Tom Cruise. Hans popularitet bara växte och växte 

för varje ny Block-buster han medverkade i. Ray Ban kunde ganska snabbt se en enorm 

ökning i försäljningen av de modeller som filmstjärnan bar i filmerna. Plötsligt hade dessa 

som sålt dåligt börjat sälja över förväntan.78 

        I filmen Hamilton är Statoils placering långt ifrån diskret. Första gången vi ser Statoil är 

när Hamilton tillsamman med kommissarie Rune Jansson (Per Flygare) ska besöka Ryssland. 

Efter att ha träffat Hamiltons vän Jurij Tjivartsjev (Evgenij Lazarëv) färdas de i en bil från 

flygplatsen. När stämningen är på topp och de båda vännerna skämtar med varandra sitter 

Jansson och tittar ut genom bilfönstret och spanar in en Statoilmack.79 Denna något klumpiga 

scen är något som även Aftonbladets Ronny Olovsson, då 1998, uppmärksammar.80 Även när 

Hamilton ska bryta sig in hos en KGB-agenten, får vi se ett Statoilkort. I denna scen är det en 

väldig inzoomning, så det inte ska vara någon tvekan om vad det står på kortet. 81 

        Telia får liknande exponering. Vid flera tillfällen får vi se olika produkter och tjänster 

som Telia kan tillhandahålla. Dessutom med den senaste tekniken. Samma sak gäller 

Ericsson. Scener är uppenbart designade för att tillfredsställa finansiärerna. Men både Telias 

och Ericssons placeringar är mer försåtliga då det gäller verktyg som Hamilton använder sig 

av. I fallet Statoil är det mer en form av uppvisning. En pliktskyldig handling mot finansiärer.  

        I artikeln i Aftonbladet nämns siffran 38 miljoner kronor som budget för filmen 

Hamilton. Även vad Ericsson betalade för medverkan i Bond filmen Tomorrow Never Dies 

nämns prislappen  80 miljoner kronor. Hur pålitliga dessa siffror är vet jag inte, men de låter 

rimliga. 

 

 

                                                        
77Kerry Segrave, Product Placement in Hollywood films (Jefferson: McFarland & Company, Inc), 
78 Kerry Segrave, Product Placement in Hollywood films (Jefferson: McFarland & Company, Inc), 181 
79 Hamiton (1998) 
80 General agenten - Ronny Olovsson, Fredag 6 januari 1998 
http://wwwc.aftonbladet.se/noje/9802/06/hamilton.html  
81 General agenten - Ronny Olovsson, Fredag 6 januari 1998 
http://wwwc.aftonbladet.se/noje/9802/06/hamilton.html 
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Hamilton - I nationens intresse 
Nackdelen med företagsproduktplaceringar är att de ofta blir klumpigt gjorda. Det finns sällan 

ett naturligt sätt att visa upp ett företagsnamn på eller få in i en dialog. Den senaste Hamilton-

filmen, Hamilton - I nationens intresse (Kathrine Windfeld, 2011, där Hamilton denna gång 

porträtteras av Michael Persbrandt) kritiserades för detta. Diskussionen kring filmen gällde 

just hur mycket produktplaceringar som den innehöll. På webbsidan Feber lades ett klipp upp 

med anledning av detta. I klippet, som är 1 minut och 20 sekunder långt, är följande företag 

med: Solglasögontillverkarna Ray Ban och Pasol är med vid två tillfällen var, ägda av samma 

företag, okänt cigarettmärke och X-box 360°.82  

        En av de intressantaste reaktionerna på filmen var den som Sveriges Televisions 

kulturjournalist Fredrik Sahlin framförde. Det hela började med att Sveriges Television 

twettade via kulturnyhetertwitter där de skrev: "Nya Hamilton-filmen tar produktplaceringen 

till nya höjder. Missa inte recensionen med vår filmkritiker Fredrik Sahlin ikväll i SVT1, 

19:00"83 I själva programmet talade Sahlin om hur han blev förvånad över alla 

produktplaceringar och att skådespelarna vid flera tillfällen sa hela företagsslogans. 

        Den slogan som Fredrik Sahlin pratar om i filmen I nationens intresse är när polisen 

genomför en brottsplatsundersökning. Dialogen är mellan poliserna, inspektör Bergström 

(Anders Ahlbom) och Johanna Runestam (Liv Mjönes) och lyder: 

 

Inspektör Bergström: Hur hade hon råd men den här lyan.  

Johanna Runestam: Hon var läkare. Du vet, better work, better life. 84 

 

Medan skådespelare Anders Ahlbom säger sina repliker tittar han från Maria Solskas (Fanny 

Risberg) lägenhet ut genom fönstret och ned på KF-huset, där en Adecco logga sitter (vilket 

den inte gör i verkligheten). Adeccos slogan är Better work. Better life.85 

     

     Men det finns en produktplacering till i dialogen, litet mera subtil. Eller kanske snarare 

inte lika uppenbar. Det sker när Hamilton (Persbrandt) och DG (Lennart Hjulström) pratar 

med varandra: 

 

DG: Oss emellan, vad fick du för känsla av den där gruppen. 

                                                        
82 http://feber.se/film/art/232850/nu_blir_det_reklam__i_nationen/ 
83 https://twitter.com/#!/KULTURNYHETERNA/statuses/157098294995202048 
84 I Nations intresse 32:25 – 32:27 
85 http://www.adecco.se 
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Hamilton: Välorganiserade, professionella. Han jag neutraliserade hade en klocka på sig, 

Luminox. Dom bärs av amerikanska socialförband. I synnerhet Navy Seals.  

DG: Amerikaner?  

Hamilton: Kanske. 

 

        Det finns en scen till där Hamilton säger företagsnamn på ett rätt onaturligt sätt och 

framförallt i en onaturlig situation. I öppningssekvensen före rollistan är Hamilton i 

Uzbekistan på gränsen mot Afghanistan.86 Hamilton, som är undercover, väntar i ett läger 

tillsammans med några vapensmugglare på vidare order. För att fördriva tiden spelar de kort. 

Det finns mycket att kommentera i denna scen, men jag ska hålla mig till ämnet. På det som 

ska föreställa ryska säger en av skurkarna, som just förlorat ett parti poker. 

 

Skurk: Din jävel… helvetes tur du har. 

Hamilton: Mr Green har lärt mig allt jag kan. 

 

Medan vi ser hur en av bossarna kommer fram till bordet där de båda sitter hör vi en 

oidentifierad röst som säger: Mr Green, Mr Dollar. Mr Green är en bra karl.87 

        Men detta är faktiskt inte första gången som Hamilton-karaktären namnger produkter 

mycket noggrant. Första gången är i filmen Hamilton i en scen när Hamilton ska förhöra en 

rysk KGB-agent. Hela replikskiftet sker på engelska vilket gör att konversationen även textas. 

Därför blir det omöjligt att missa vilken produkt Hamilton pratar om. Själva produkten, i detta 

fall en dator, är nästan helt meningslös för handlingen. Men för företaget Hewlett-Packard är 

det inte meningslöst. HP har stora ekonomiska intressen i filmen och har även sin logga på 

baksidan av DVD-versionen. 

        Filmen I nationens intresse är full med produktplaceringar. Så mycket att 

produktionsbolaget har tagit in ett särskilt företag för att ta hand om hela den delen. Företaget 

heter Inbetween Entertainment. Produktplacerarna har lyckats ”väl” med placeringarna. En 

scen utspelar sig i Beirut är två Mr Green skyltar syns väldigt tydligt88 och det kan 

ifrågasättas om Mr Green verkligen har verksamhet i Libanon.   En av de mer smakfulla 

produktplaceringarna sker av Toyota som även var med i Hamilton 14 år tidigare. Det inte 

bara med helt nya bilar utan även med betydligt mycket äldre modeller som exponeras vilket 

                                                        
86 I Nationens intresse DVD – 2:18 – 2:20 
87 I Nationens intresse DVD – 4:14 – 4:28 
88 I Nationens intresse, 32:26 – 32:30 
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ökar trovärdigheten i placeringen. Det blir en form av både livsstilsplacering och 

smygplacering.89 

        Detta är min andra större uppsats om just produktplacering i film. Många timmars 

filmtittande i ett visst syfte gör säkert att jag lättare uppfattar just produktplaceringar. Men jag 

blev ändå förvånad när jag såg sluttexten och den mängd namn som producenten ville tacka. 

Nedan har jag gjort en förteckning där det även framgår ordningsföljden och därmed också 

vilken nivån  på medverkan eller produktplaceringen har skett. 

 

Microsoft, Adecco, Lexus, Toyota, Mr.Green 

Försvarsmakten, Yamaha Motor Scandinavia 

Anytec Scandinavien Boats, Nespresso 

Taxi Stockholm 

 

Marlboro Classic, Eton Shirts, Sydda PPE 

Oakley, Luminox, Monthy's Uniform 

Sir of Sweden, Tissot 

 

Nymans Ur, Aimpoint, Samsung, DN 

Volvo Personvagnar, SAAB, Panasonic 

LG, FMV, Håbeco Säkerhetsskåp 

 

Nestlé Sverige, Vallhallabageriet 

Granit, Reztart, Odd Fellow Stockholm 

Söderförskolor Finska förskolan Södermalm 

Clarion Hotel Stockholm, Trafikkontoret Stockholm 

Nacka Kommun, Skandia Bank och Försäkringar. 

SweDavia Swedish airports, Airport visitor service 

Airport technical operative supervisor(ATOS) 

Airport VIP service, Securitas, Priority Maintenance 

Lamhults möbler, Konstnär Karin Mamma Andersson 

Matrix Sverige, Baremineraös, Luxottica Nordic 

 

                                                        
89 I Nationens intresse, 4:40 – 11:00 
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Större Hollywoodproduktioner har inte ens så här många namn på sin lista och det får mig att 

osökt tänka på dokumentären The Greatest Movie Ever Sold (Morgan Spurlock, 2011) som 

just handlar om hur han ska få sin dokumentär sponsrad av företag i utbyte mot en passande 

exponering. Denna dokumentär, som är smått komisk, får mig att även att tänka på 

Mockumentry This is Spinal Tap  (Rob Reiner, 1984). Jag får någon slags vision om hur 

Inbetween Entertainment springer runt i Stockholm och pitchar Hamilton till första bästa 

företag och lovar alla End Credit. 

 

Hamilton - Men inte om det gäller din dotter 
Den senaste filmen om agent Hamilton är Hamilton - Men inte om det gäller din dotter 

(Tobias Falk, 2012). Förutom de ganska ljumma recensionerna så har även 

produktplaceringarna tagits upp i recensionerna, tex i Borås Tidning. Där skriver Mats T 

Olsson: 

 

Sedan har vi produktplaceringen. Att det skyltas med vilka bil-,  

dator- och telefontillverkare som bidragit till budgeten är väl acceptabelt.  

Men vem i produktionskedjan har tobaksindustrin satt på för att få Reuben  

Sallmanders birollsfigur att gå runt som en vandrande cigarettreklam?  

Han röker när han är upprörd, han röker när han är glad. Han röker i hustruns  

lägenhet fast hon ber honom sluta. Han röker på en nattlig kommandoräd i  

den saudiarabiska öknen, trots att det i militära sammanhang torde motsvara  

att hålla upp en självlysande måltavla. När han blir beordrad att släcka hanterar  

han det genom att suga på en icke tänd cigarett. Och efter utfört uppdrag, när  

dottern, som den usla titeln syftar på har räddats, hur firar han? Jo, med att  

tända två cigaretter. Samtidigt. 

 

SVT:s kulturjournalist Fredrik Sahlin tar upp en annan produktplacering: 

 

  I detta Persbrandts andra agentäventyr hittade jag inget dylikt  

övergrepp mot skådespelarna (kan ha missat det), men den som väntade på  

Adecco-reklam gjorde det inte förgäves: Under helikopteråkning i diktaturen  

Saudiarabien fick vi en tydlig vy över en gigantisk Adeccoskylt, på fasaden  

till en skyskrapa. Ja, och så saluförs självklart en massa andra prylar också.  
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Som reklamfilm får ”Hamilton 2” med andra ord anses vara tämligen lyckad.  

Som agenthistoria är den en kraschlandning.90 

 

        En placering som de missar är i inledningen till ännu en spektakulär fightscen mellan 

Patrik (Peter Eggers) och Hamilton (Mikael Persbrandt) där dialogen går: 

 

Patrik: Vad är oddsen för det? 

Hamilton: Fråga Mr Green. 

 

Men det är inte bara just dessa tillfällen som det förekommer produktplacering i denna film. 

Som i tidigare filmer finns det flera tydliga placeringar. Det som är värt att notera är att den 

enormt långa lista på företag som varit med i Hamilton - I nationens intresse, har i denna film 

begränsats till betydligt färre företag. Vad det beror på kan man bara spekulera i. 91 

 

Vapen i Hamiltonserien 
Något som jag tar upp i mitt arbete i C-uppsatsen om Bond-filmerna är att det finns företag 

som får extremt mycket och bra exponering i så gott som alla actionfilmer, utan att betala 

stora summor. De företag jag tänker på är de olika vapentillverkare som får sina produkter 

exponerade på ett mycket framträdande sätt. Dessa företag behöver på sin höjd låna ut sina 

produkter till filmskaparna. Deras insats i förhållande till den exponering de får på bioduken 

är således väldigt stor. I ett land som Sverige kan det tyckas att denna exponering och 

reklamkraft som ganska betydelselös. Det är något som ses och noteras och kanske kan leda 

till marginellt ökad försäljning. I USA däremot, som har helt andra vapenlagar och 

tillgänglighet än Sverige, kan en film där ett specifikt vapen exponeras göra att försäljningen 

ökar kraftigt som följd av att konsumenterna vill förknippas med vapnet och karaktären på 

vita duken. 

        Ett mycket bra exempel på hur en produkt kan bli förknippad med karaktären i filmen är 

i filmserien om polisen Harry Callahan även kallad Dirty Harry, spelad av Clint Eastwood. 

Harry använder sig av en Model 29 revolver av märket Smith & Wesson med ammunitionen 

44 Magnum. Revolvern är mest känd som Magnum 44. Denna revolver är inte bara ett vapen 

som det skjuts med. Det är även en del av storyn. Det refereras till denna revolver på flera 

                                                        
90 http://www.svt.se/kultur/film/ett-han-mot-den-tankande-manniskan 
91 Hamilton - Men inte om det gäller din dotter 
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ställen i filmen och den blir indirekt karaktär i filmen. Den är även upphovet till ett par 

repliker, som har kommit att bli klassiska citat. 

        Den kulturella påverkan som Clint Eastwood har haft på den amerikanska 

populärkulturen är svårt att förstå utanför Amerika. När American Film Institute, förkortat 

AFI, firade hundra år frågade man 1 500 olika skådespelare, kritiker och historiker kom det 

fram att två repliker var särskilt väl kända. Clint Eastwood är med sin karaktär Callahan 

representerad med två repliker i två olika situationer. Den ena ”Go ahead, make my day” från 

filmen Sudden impact (Clint Eastwood, 1983) hamnade på plats nummer 6 och den andra 

"You've got to ask yourself one question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?” som kom på 

plats 51.92 Den senare repliken är från filmen Dirty Harry (Don Siegel, 1971). Båda dessa 

repliker kommer i situationer där revolvern har en viktig roll. Det gör att revolvern som 

används biter sig fast i folks medvetande. 

        I ett land som Sverige, där det är rigorösa krav på och kontroller av personer som vill 

söka vapenlicens, är denna typ av produkter, vare sig de är placerade eller inte, därför 

betydligt mindre intressanta för den generella biobesökaren. I en av filmerna om Hamilton vill 

författaren till boken och manusförfattarna komma så nära verkligheten som det går, vilket 

gör att de söker efter specifika vapen som de har bestämt ska vara med i filmen. Om de sedan 

får någon hjälp av tillverkaren eller någon handlare kan det ses endast som en slags bonus. 

        Men i just Hamilton-filmserien finns det en stor vinnare i denna produktplacering, 

”cirkusen” militären. Den enorma exponering de får hade kostat mycket mer om de hade varit 

tvungna att köpa placeringen. Nu kom de undan billigt genom att tillhanda ha folk och 

materiel. Hamiltonfilmerna är inte de enda filmer där försvarsmakten har varit med i och fått 

bra publicitet. Filmen Hotet (Kjell Sundvall 2004) är ett exempel. Det företag som inte finns 

med alls i dessa sammanhang är Bofors. Namnet nämns aldrig i de tidigare filmerna men i 

Hamilton - I nationens intresse finns det ett företag som heter Nordfors. Detta fingerade 

varumärke har vissa likheter med det existerande företaget Bofors och vissa problem och 

uppmärksammade händelser som drabbade Bofors har letat sig in i handlingarna i flera filmer 

i denna serie. 

 

 

 

 

                                                        
92 http://www.afi.com/Docs/tvevents/pdf/quotes100.pdf 



27 
 

Sammanfattning av Hamiltonfilmerna. 
När filmen Täcknamn Coq Rouge hade premiär 1989 såg världen helt annorlunda ut än vad 

den gör idag. Då fanns Berlinmuren, kalla kriget och i Sverige hade man dömt Christer 

Petterson till fängelse för mordet på Olof Palme. 1989 var www inte uppfunnet än. 

Biltelefonen var något för yuppisar och finansvalpar på Café Opera.  

        Det fanns ”bärbara” datorer. Men de var så dyra och vägde så mycket att det var få som 

gick omkring med dem. Snarare tog man en taxi för att transportera den. Det gjorde att de 

datorer som förekom i filmerna var stationära men säkert, för den tiden, avancerade. Datorns 

roll var oftast i form av databassökningar, något som visas i just Täcknamn Coq Rouge. Även 

om datorer förekommer i både tv-serien Fiendens fiende och filmen Den demokratiske 

terroristen så är det inget som sticker ut i ett produktplaceringsperspektiv. När Vendetta har 

premiär har vi kommit fram till år 1995. Här visar Hamilton upp att han har mobiltelefon, 

vilket passar in i rollfiguren då Hamilton är greve och agent. Detta blir en livsstilsprodukt och 

för att sätta karaktären. 

        År 1998 när Hamilton har premiär har tekniklandskapet förändrats. Datorerna har slagit 

sig in på fler arbetsplatser men framför allt i de svenska hushållen. Det är inte längre samma 

Sci-Fi känsla över ordet dator. Istället kan man spela på att datorer är mera high-tech än 

andra, vilket görs i Hamilton. Här har hela högkvarteret förvandlats för att se mera modernt ut 

och väldigt high-tech. Dataskärmar överallt. Datorerna har nu blivit en del av handlingen och 

inte bara till för att slå i polisregistren.  

        Att det blivit så är av flera anledningar. Den ena är att Ericson hade ett ganska stort 

finger med i spelet kring Bondfilmen Tomorrow Never Dies året innan. Där lyckade företaget 

få med sin telefon som en av den filmens stora tekniska leksaker som Bond (Pierce Brosnan) 

har fått av Q (Desmond Llewelyn). En annan anledning att hela samhället stod på gränsen till 

det vi idag kallar för IT-samhället. Det gjorde att det dels fanns ett intresse från de olika 

företagen att få sina produkter exponerade och dels att publiken var intresserad av att se 

denna typ av saker. Speciellt när man ställer den mot hur Bondfilmen året innan såg ut. Så när 

Hamilton förhör en skum KGB agent och denna säger att han inte har någon dator, kan 

Hamilton replikera, ”Du har en Hewlett Packard Pentium Pro VXA 6200” Det låter bra då en 

publik som denna film vänder sig till är allt som oftast tekniskt intresserade killar och män. 

Samt att även den delen av publiken som inte var så teknikintresserad kan även en förstå att 

det var inga dåliga grejer som denna KGB agent hade hemma. Även om vissa repliker i dag är 
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skrattretande då det som var High-tech och nästan orörd mark för många idag finns i en 

smartphone en knapptryckning bort. 

        När nästa Hamiltonfilm hade premiär 2011 hade IT-samhället slagit ut i full blom.  

Så fullständigt att man slutat prata om IT-samhället. Det var inte längre någon intellektuell 

utopi, utan vardag, en självklarhet för väldigt många. Datorer och internet är något som 

många kommer i kontakt med dagligen. Mobilen har bytts till smartphones och läsplattor. 

 Det gör att filmskaparna måste ha med även sådant annars blir det inte trovärdigt.  

        Men det skapar även ett annat problem. Filmskaparna kan inte hitta på ny saker lika lätt 

längre. Ska det handla om teknik måste det göras på ett mycket bra och trovärdigt sätt annars 

kan publiken se igenom filmens illusion och därmed tappa förtroendet för handlingen. En del 

av sådana nya produkter hamnar under livsstilsprodukts-kontot som jag kommer att ta upp i 

kapitlet om Smygplaceringar när jag skriver om filmerna Män som hatar kvinnor och 

The Girl with the Dragon Tattoo. Den typen av produkter förekommer i princip i alla 

Hamiltonfilmerna på ett eller annat sätt. T ex är produkten Ferrari 330 GT 2+293 en sådan 

men också att karaktären Hamilton lyssnar på klassisk musik, ibland i väldigt dyra 

musikanläggning, ibland i mindre dyra. Detta är även en slags branding av karaktären 

Hamilton. Han är på ett visst sätt, han gör vissa saker. Statusmarkörer, som gör att man inte 

behöver förklara karaktären i bilder eller ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
93 http://www.systembolaget.se/Sok-dryck/Dryck/?varuNr=1590 
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Produktplaceringar i Män som hatar kvinnor & 

The Girl with the Dragon Tattoo 

Bakgrund  
Inom svenska film görs det sällan rena re-makes, alltså om-filmatiseringar av filmer. Det 

närmaste jag kan komma på är Jönssonligan-filmerna med den danska Olsen-banden som 

förebild.94 Då måste påpekas att i den svenska versionen har både plats, namn och senare även 

handlingen bytts ut. Det handlar mera om en bearbetad version.  

        Inte heller gör vi i Sverige re-makes på redan filmade böcker. Däremot förekommer det 

flera filmer med karaktärer och handlingar som påminner om redan befintliga motsvarigheter 

i utländska filmer. Ett sådant exempel är just Hamilton som till mångt och mycket påminner 

om den brittiska agenten James Bond. Parallellerna är som sagt tydliga. Det går inte att tänka 

på Hamilton utan även tänka på Bond. Det Jan Guillou har gjort är att han har ”försvenskat” 

karaktären och satt handlingen i en mer svensk kontext, förhållanden som ligger nära det 

svenska samhället och det rådande politiska klimatet. Sveriges plats i världen är en 

utgångpunkt. Han har även förfinat karaktären Hamilton och utan att säga för mycket stöpt 

Hamilton efter sig själv.  

        Något som är ovanligare är att svenska filmer blir re-makes i Hollywood. Det kan vara så 

att det nu kommer ett trendbrott och starten till det är filmen Män som hatar kvinnor.95 

När den nu gjordes om i Hollywood i regi av David Fincher fick den titeln The Girl with the 

Dragon Tattoo. Båda filmerna utgår från samma bok, Män som hatar kvinnor av Stieg 

Larsson, utgiven 2005. Det gör att det går att ställa de båda filmerna mot varandra och se hur 

de skiljer sig men även liknar varandra. Ur ett produktplaceringsperspektiv blir det mycket 

intressant särskilt som filmerna är finansierade på helt olika sätt och med helt olika budgetar. 

Enligt den amerikanska hemsidan Mojo, hade den svenska versionen en budget på 13 

miljoner dollar96 vilket blir ca 93,7 miljoner svenska kronor.97 Budgeten för den amerikanska 

versionen landade på hela 90 miljoner dollar,98 vilket är nästan 640 miljoner svenska kronor.99 

När jag nu ska gör en jämförelse så tar jag vissa nyckelprodukter som förekommer i båda 

filmerna och undersöker hur de är hanterade. Filmerna är dessutom samtida, det skiljer inte 

                                                        
94 Jönssonligan dyker upp igen, Sofia Persson, Publicerad 09 sep 2011 
   http://www.expressen.se/noje/jonssonligan-dyker-upp-igen/ 
95 http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=65576 
96 http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=girlwiththedragontattoo.htm 
97 http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm. Uträknat 2/11-2012 en amerikans dollar stod i 6,694. 
98 http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=girldragontattoo11.htm 
99 http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm. Uträknat 2/11-2012 en amerikans dollar stod i 6,694. 
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mer än tre år mellan dem, vilket gör att det går mycket bra med en sådan jämförelse.  De 

produkter jag tar upp är följande: Elektronik och medier och därefter logotyper och status, 

vidare Swedishness samt slutligen ett kapitel om smygplaceringar.  

 

Elektronik 

Den amerikanska versionen, The Girl with the Dragon Tattoo är gjord av en trojka bestående 

av Columbia Pictures och MGM (Metro-Goldwyn-Mayer).100 Företagskonglomeratet Sony 

äger Columbia Pictures via sitt filmbolag Sony Pictures.101 När filmen senare kommer att 

distribueras för TV-nätet i USA är det via MGM, ett bolag som Sony har vissa ägarintressen 

i.102 Det som även är värt att notera är att Sony står med på DVD-utgåvan och inte Sony 

Picture eller Sony Entertainment.  

        Med vetskapen om hur starkt grepp Sony har om denna produktion är det förvånande att 

så få Sonyprodukter finns med i denna film. Det är märkligt eftersom det förekommer så 

mycket olika elektroniska produkter som verktyg för skådespelarna för att föra historien 

framåt, produkter som är avgörande för handlingen och därmed helt naturligt blir en del av 

filmen och av scenerierna. Sony tillåter alltså att konkurrenternas produkter får en betydligt 

mer framskjuten position än Sonys egna. Visst förekommer de, men inte på något 

framträdande sätt. Exempel: Salander får se katten. Vänder helt om och springer tillbaka in i 

huset för att hämta en kamera. Det är en Sonykamera med modellbeteckningen Sony NEX-

3.103 När Salander fotograferar katten, får vi som publik se hela fotograferingen som 

Salanders ser den. Vad hon ser i kamerans display när hon fotograferar är det vi ser. Scenen är 

filmad så att hela kameran syns, men även Sony-loggan och modellbeteckningen.104 Scenen är 

dessvärre litet för lång och vi får se kameran litet för länge. Det går inte att missa att detta är 

en Sony-produkt. Denna scen är inte bara till för att vi ska se Sony-loggan. Den är även 

konstruerad så att vi faktiskt ska få se hur kameran fungerar. Vi får se hur snabb kameran är 

och hur bra displayen återger bilden i relation till motivet, även om det inte så kul motiv då 

det är en död katt. Vi får även se hur lätt kameran är att använda. Detta blir kanske inte så 

subtilt men är ändå en produktplacering med flera bottnar, då den inte bara visar loggan utan 

också produktens funktion. En slags reklamfilm i filmen.  

                                                        
100 http://www.sonypictures.com/homevideo/thegirlwiththedragontattoo/ 
101 http://www.sonypictures.com/corp/corporatefact.html 
102 Time Warner Is Said to Join MGM Bidding, Andrew Ross Sorkin, Published: July 01, 2004 
http://www.nytimes.com/2004/07/01/business/time-warner-is-said-to-join-mgm-bidding.html 
103 http://sonyalphanex.blogspot.se/2012/01/girl-with-dragon-tattoo-uses-nex-3.html 
104 The Girl with the Dragon Tattoo 1:26:20 – 1:26:36 
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        De produkter som syns, som är Sonys, i övrigt är en dator för övervakningen, en Vaio, 

samt en gammal videokamera och ett par monitorer.105 Alla karaktärer som pratar i 

mobiltelefoner gör det i olika Sony Ericsson-modeller.  

        Men de enskilt mest förekommande produkterna i hela filmen är utan tvekan de från det 

amerikanska teknikföretaget Apple. Även om placeringen av de olika Appledatorerna som 

Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander använder är uppenbar och därmed inte alltid så subtil 

så stör det ändå inte eftersom datorerna har en så stor betydelse i handlingen.Utan dem skulle 

hela historien vara i stort sett omöjlig att genomföra. Det gäller både manusmässigt och hur 

filmskaparen ska visa arbetet som de båda huvudrollsinnehavaren utför. Visst skulle det gå att 

använda datorer från andra tillverkare, men problemet skulle finnas kvar. 

Skillnaderna mellan den svenska och den amerikanska versionen rörande just företaget 

Apples produkter är inte speciellt stora. I båda förekommer produkterna frekvent. ”Problem” 

uppstår när filmskaparna ska visa hur Salander och Blomkvist sitter vid sina datorer och 

arbetar, när vi som åskådare ska kunna se vad som händer och hur arbetsprocessen fortlöper. 

För att kunna visa hur det går till måste datorerna och även skärmarna synas i bild för att det 

ska bli en bra och begriplig uppbyggnad av scenerna. De datorer som används är inte 

specialpreparerade datorer med extra stora loggor eller modellbeteckningar strategiskt 

placerade som inte stämmer överens med verkligheten. De Apple-datorer som förekommer 

ser precis ut som datorerna gör i butikerna där de säljs. 

        Men svårigheterna är inte slut med detta. Även om filmfotografen placerar kameran så 

att vi bara får se skärmen så avslöjar bilden på skärmen, interfacet, vilket datorfabrikat det är 

fråga om. Användare av respektive Mac eller PC har ingen svårighet att identifiera vilken 

sorts dator det är fråga om. Att utveckla ett speciellt interface för datorerna i filmen är inte 

realistiskt dels för att kostnaden skulle skena iväg och dels för att filmen ska illustrera nutid 

och verkligheten på ett mediaföretag där det naturliga valet oftast är Appledatorer. För att 

exponeringen av en produkt ska bli iögonenfallande så måste produkten eller varumärket 

synas litet för tydligt i förhållande till vad som krävs för handlingen i filmen. 

        Det handlar om en balansgång. Ibland visas varumärket för länge så att tempot i 

klippningen av filmen inte stämmer. Detta är ett stort problem vid exponering av till exempel 

klockor, något som Bond-produktionen drabbades av. Normalt kontrolleras tiden på klockan 

med en ganska snabb blick. Att tyda urtavlan en längre stund och fastna med blicken är inte 

aktuellt, speciellt inte vid tillfällen då det är litet bråttom. ”Alla” vet hur man kontrollerar 

tiden på en klocka. Filmskapare, som vill visa en karaktär som hastigt måste titta på klockan 
                                                        
105 The Girl with the Dragon Tattoo 1:54:10 – 1:56:10 
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samtidigt som klocktillverkarens krav på att produkten exponeras på bästa sätt ska 

tillfredsställas, har här ett svårt problem att lösa. Detta blir extremt tydligt i till exempel 

Bond-filmerna som bygger på ett högt tempo både i storyn och i klippningen.  

        I The Girl with the Dragon Tattoo finns det en scen där Salander har vaknat tidigare än 

Blomkvist och börjat skriva ut material som de ska arbeta med när Blomkvist vaknat. När 

Salander håller på som bäst att skriva ut texten filmas endast Epson-loggan på skrivaren, 

alltså fartigt inzoomad med ett väldigt kort skärpedjup. Sedan ändras skärpedjupet och vi får 

se hur Blomkvist vaknar. Detta klipp är inte långt. Inte mer än en sekund, men intrycket blir 

att det är långt.106 Resultatet blir att just denna skrivare sticker ut mest i hela filmen, då den 

blir en onaturlig del av mise-en-scène.  

        Det intressanta i just denna film är att de bärbara datorerna inte känns onaturliga eller 

som om de har blivit instoppade där på någons kommando. Om det säger mera om tiden vi 

lever i eller om mig själv är svårt att avgöra med det kan konstateras att datorer har under de 

senaste tio åren blivit en naturlig del av vardagslivet i det västerländska samhället, inte minst i 

Sverige. Inte ens i lantlig miljö blir datorer onaturliga, så länge de är bärbara, så kallade 

laptops. Även en iPad skulle inte i mina ögon sticka ut. 

        I den svenska versionen förekommer en lång rad av elektroniska hjälpmedel. Men här är 

det precis som i den amerikanska fullt med Appleprodukter som inte sticker ut eller känns 

malplacerade. Återigen finns det flera poänger i att de är där och de är verktyg för 

karaktärerna och därmed driver handlingen framåt, inte för att det ska se snyggt ut eller att det 

finns stora ekonomiska intressen i valet av datorer. Varken i den svenska eller i den 

amerikanska versionen har filmskaparna låtit göra om utseendet på interfacet på den Mac som 

Salander (Naomi Rapas/Rooney Mara) använder sig av.107 För att visa henne enormt 

datakunnande som den kontrast till den ljusa bakgrund som Mikael Blomkvist har (Michael 

Nyqvist/Daniel Craig)108 och hans bristande kunskaper. 

 

 

 

 

 

 
                                                        
106 The Girl with the Dragon Tattoo 1:24:51 – 1:24:54 
107 The Girl with the Dragon Tattoo 1:42:42 – 1:43:28 
108 The Girl with the Dragon Tattoo 1:43:28 – 1:43:46 
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Medier 
I båda filmerna, Män som hatar kvinnor och The Girl with the Dragon Tattoo, förekommer 

många klipp från TV då vissa dramatiska skeenden ska förmedlas snabbt och snyggt, men 

även ge en bild av att Mikael Blomkvist (Craig, Nyqvist) är en jagad person. Det ska även 

komma fram att det finns en mediabild av karaktären som skiljer sig från den bild som vi som 

åskådare har. 

        I den svenska versionen förekommer endast SVT (Sveriges Television). Detta har en 

naturlig förklaring. SVT var en av initiativtagarna till denna film och var det företag som 

skulle sända den TV-version som skulle klippas ihop.109 Det betyder även att SVT:s riktiga 

nyhetsuppläsare förekommer i de fingerade nyhetsprogrammen. I den amerikanska versionen 

förekommer även där nyhetsklipp, Även där används SVT:s nyhetsstudio, med bland annat 

layout för namnskyltar. Men SVT-logga syns inte uppe i högra hörnet av bilden som i 

verkligheten. Däremot syns TV 4:s mikrofonskydd och TV 4:s sändningsbild.110 Även SR:s 

(Sveriges Radio) mikrofonskydd syns. I den amerikanska versionen syns även SVT-profiler 

som Anna-Charlotta Gunnarsson111 och ABC-nyhetsankaret Peter Salander. De har fått några 

mindre roller som reportrar i filmen.112 TV 4 omnämns till och med i en scen.113 

 

Loggor och status 
Filmskaparen kan höja eller sänka statusen på ett rum beroende på vad som finns i det. Här 

har jag två exempel från The Girl with the Dragon Tattoo på hur produkter kan skapa 

rummet. Det ena rummet tillhör Lisbeth Salander och det andra Martin Vanger (Stellan 

Skarsgård). Mikael Blomkvist besöker Salander för att värva henne för att hjälpa till att lösa 

fallet. Hennes lägenhet kan beskrivas som allmänt skitig och stökig, med prylar och 

papperskassar överallt. De flesta av sakerna är i en gråaktig, jordaktig färgskala. Det finns 

även flyttkartonger här som hjälper till att skapa en känsla av oordning och likgiltighet inför 

hur hon bor.  

        Men det finns två ljuspunkter i denna scen. Den ena är två ICA-kassar med den röda 

ICA-loggan väl synlig. Även om den inte är i fokus så är den ändå i en framträdande position.  

Den andra är take-away-muggarna med tilltugg som Blomkvist har med sig. Detta är andra 

gången de dricker denna typ av kaffe och det är andra gången som Wayne's Coffee syns i bild. 

                                                        
109 http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=65576&type=MOVIE&iv=Company 
110 The Girl with the Dragon Tattoo 3:22 – 3:48 
111 http://www.annacharlottagunnarson.com/?cat=1 
112http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150314975649606&set=a.422188569605.211571.3680581146
05&type=1&theater  
113 The Girl with the Dragon Tattoo 5:20 – 5:30 
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Dessa pappmuggar följer sedan med när de byter rum från köket till vardagsrummet. De står 

även placerade vid de olika tillfällena på exakt samma sätt så att vi bara får se Wa och Co som 

står tryckt på sidan av muggarna. Dessa två varumärken, ICA och Wa/Co, är de enda vi ser i 

denna scen. Det påverkar intrycket av rummet på olika sätt. Kassarna visar på förfall och 

kaos. Kaffemuggarna och bakverken förstärker, genom att de är det enda som är nytt och 

färskt, det ICA-kassarna redan gör. 114 Den enda känsla som rummet inte inger är att det är 

rent och fräscht. Två produkter som förstärker samma sak och som kontrasterar gör det hela 

ännu tydligare. 

        Det andra exemplet är hemma hos Martin Vanger. Han bor i en stor, helt inglasad villa 

på samma ö som sin farbror Henrik Vanger (Christopher Plummer), som bor i familjens stora 

herrgård. Inredningen i Martins villa är avskalad och sparsmakad. Endast några få men dyra 

möbler syns. Men det finns två högtalare, tillverkade av det danska företaget Bang & Olufsen, 

BeoLab 5, som vid ett antal tillfällen syns mycket tydligt. Det är svårt att missa dem då de har 

ett mycket distinkt utseende och tar upp mycket närvaro i rummet. De ser exklusiva ut 

eftersom de är exklusiva. Priset är i Sverige 184 000 kronor för ett par.115 De ger därmed 

rummet en känsla av elegans och personen som inrett och bor i rummet har pengar och 

smak.116  

        På samma sätt kommer även Martins bil in i bilden. En stor och dyr bil som förmedlar 

status och pondus. Bilen, som är en Range Rover av denna modell, kan ledigt landa på 1 

miljon kronor. Bilen får en väldigt bra exponering i filmen i förhållande till hur mycket den 

syns eftersom den, ironiskt nog, blir totalkvaddad i slutet av filmen. Det finns anledning att 

misstänka att den har kommit med för att Range Rover ville ha det så eftersom den är en 

uppgradering från den Land Rover Discovery som Martin Vanger (Peter Haber i den svenska 

filmen) kör och som även den kraschas på slutet.117 Både högtalarna och bilen är klara fall av 

livsstilsplaceringar där produkten inte i första hand är placerad för att göra reklam för märket, 

även om det blir en effekt av placeringen, utan ska visa statusen personen i fråga har. 

 

 

 

 

 
                                                        
114 The Girl with the Dragon Tattoo 1:13:10 – 1:16:48 
115 http://www.humlegardsgatan20.se/produkter/hogtalare/bang-olufsen-62/155 
116 The Girl with the Dragon Tattoo 1:47:22 – 1:48:14 
117 Män som hatar kvinnor 
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Swedishness 
 I filmen The Girl with the Dragon Tattoo skulle det gå att tala om Swedishness. Detta 

begrepp handlar om vad som är typiskt svenskt ur en kulturell synvinkel, vad som gör Sverige 

svenskt. Men det är även grundpelarna för hur folk från andra länder ser på vårt land. Det är 

röda stugor med vita knutar, midsommar, ABBA, IKEA och Volvo för att nämna några saker. 

Trots att Volvo såldes till amerikansk Fordkoncernen 1999118 så ses Volvo fortfarande av 

många, både i Sverige och utanför våra gränser, som något väldigt svenskt, även sedan Volvo 

bytt ägare igen och nu är ett företag som ingår i Zhejiang Geely Holding Group sedan mars 

2010.119 Anledningarna till att Volvo hamnade i denna film är nog mer än bara finansiella. 

Om ett amerikanskt filmbolag ska göra en film i Sverige med en svensk grundhistoria så 

räcker det inte att visa upp ett hus och en britt som står på en snötäckt åker och söker täckning 

för en Sony Ericsson-telefon. Det krävs mera än så. Då kan en nationell symbol, som ändå 

Volvo måste räknas som, framförallt utomlands, hjälpa till att förstärka svenskheten i filmen. 

Volvobilarna förekommer därför på många olika ställen i filmen. 

        I det första klippet, efter det att Columbia Pictures och MGM:s loggor har visats, får vi 

se ett vattendrag och snöhöljda träd så långt ögat kan nå. Klipp två är en enslig, översnöad 

stuga med en gammal Volvo på uppfarten. Det tar 25 sekunder innan denna Volvo syns i bild. 

Det handlar om att sätta tonen för filmen och ge åskådaren en inramning av hur förhållandena 

är och kommer att vara. Grådyster är ett bra uttryck för den stämningen. I den amerikanska 

filmen är Volvo det företag som förekommer mest i filmen med sina olika produkter efter 

Apple. Det är flera olika modeller från flera olika årtionden. Det är en av de stora skillnaderna 

mellan svenska och amerikanska versionerna.  

        Den svenska versionen har med en uppsjö av olika bilar som har långa exponeringstider. 

Volvo, Land Rover men framförallt Kia har en stor roll i filmen och får bra exponeringstid. 

I den amerikanska versionen har bilparken uppgraderats och blivit mer enhetlig. Många bilar 

har bytts ut och har blivit Volvo. Ett tydligt exempel på hur allt har uppgraderats är när 

karaktärerna ska hyra bilar. I den svenska filmen heter biluthyraren Hedestads Biluthyrare 

med två bilar utanför butiken, en Volkswagen och en Audi. Bilen Blomkvist och Salander hyr 

är en Kia. I den amerikanska versionen heter biluthyraren Sweauto. Det är en stor biluthyrare 

med 16 Volvobilar på sin parkering.120 Här hyr Blomkvist en Volvo V60. Andra bilar som har 

bytts till Volvobilar är den bil som krockar med en tankbil på en bro. Det är ursprungligen en 

                                                        
118 http://www.rbbi.com/company/volvo/ford.htm 
119 https://www.media.volvocars.com/global/enhanced/en-gb/media/preview.aspx?mediaid=34397 
120 The Girl with the Dragon Tattoo 1:26:36 – 1:26:48 
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amerikansktillverkad bil som blev en Volvo Duett. Andra Volvobilar som syns är 

begravningsbilar och polisbilar. 

        Med denna kunskap dyker det upp en förbryllande detalj när det gäller just Volvobilarna. 

Det är att i den svenska versionen när Blomkvist blir hämtad av Henrik Vangers (Sven-Bertil 

Taube) advokat Dirch Frode (Ingvar Hirdwall) på stationen i Hedestad så kör Frode en Volvo 

XC90 från 2007121 som, beroende på utrustning inte kommer under 380 000.122 I den 

amerikanska versionen kör Dirch Frode (Steven Berkoff) en Mercedes Benz 220 E CDI från 

2003,123 som då kostade 366 000.124 Det ska dock sägas att det är oklart vems bil det är. Om 

det är Frodes (Hirdwall/Berkoff ) bil eller Henrik Vangers (Toube/Plummer) bil. Med tanke 

på hur systematiskt Volvo-bilarna har blivit placerade blir det litet märkligt att byta ut Frodes 

Volvo mot en Mercedes Benz. 

        Jag har tidigare nämnt SJ för det går även att tala om det företaget här då det blir en del 

av historien, inte bara när det gäller den rent fysiska förflyttningen utan även den inre resan 

som Blomkvist gör. I den svenska versionen görs resorna med ett X2000-tåg, som 

tillverkades med start 1989.125  I den amerikanska versionen åker Blomkvist med ett tåg 

draget av ett  Rc6-lok.126 Även om just denna version tillverkades i mitten av 1980-talet så 

bygger de på en grunddesign från 1960-talet.127 Om de amerikanska filmskaparna väljer det 

svarta tåget med sina knallgula detaljer av rent estetiska skäl eller för att de vill ge en 

gammaldags känsla av att vi reser tillbaka i tiden, kan nog bara Produktion Designer Donald 

Graham Burt svara på. 

        I extramaterialet på DVD-utgåvan finns en scen där Salander (Rooney Mara) åker på en 

motorcykel genom en tunnel. Fincher kommenterar då att den första inspelningen som 

gjordes i Sverige vibrerade den bilden för mycket för att kunna visas så man gjorde om det 

hela i Los Angeles. Detta går att se i den färdiga filmen för i nederkanten på bilden ser man 

att strecken som markera körfälten är gula, som i USA. I Sverige är motsvarande streck vita 

sedan långt tillbaka. Fincher kommentarer hela denna scen: ”Our only requirement to make it 

look Swedish, we put a bunch of Volvos in the tunnel”.128  

 

 

                                                        
121 Trafikverket (JJJ-937) 
122 http://www.volvocars.com/se/footer/Documents/Volvo-priser_2013_4.pdf 
123 Trafikverket (UER808) 
124 http://www.bilpriser.se/begagnade-bilar/model/14189/mercedes/e220-cdi-w211-150hk 
125 http://www.railway-technology.com/projects/sweden 
126 http://www.jarnvag.net/index.php/lokguide/ellok-i-trafik/rc1 
127 http://www.jarnvag.net/index.php/lokguide/ellok-i-trafik/rc6 
128 The Girl with the Dragon Tattoo Fincher DVD 1:27:22 – 1:27:24 
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Smygplaceringar 
Som jag nämnt i avsnittet om Hamilton-filmerna, där även Bond-filmerna behandlades, så 

finns det en del företag, produkter och varumärken som förekommer väldigt ofta utan att för 

den skull sticka ut och bli påtagliga som produktplaceringar. De tillhör därmed kategorin 

smygplaceringar. Dessa produkter, varumärken eller företag, är med som en konsekvens av 

hur en rollfigur är som person. I The Girl with the Dragon Tattoo har till exempel Blomkvist 

på sig ett par glasögon. Eftersom han är tvungen att ha glasögon när han läser olika typer av 

texter blir det inte konstigt att han bär glasögon. När glasögonen dessutom saknar 

utanpåliggande logotyper så blir det en produkt som inte sticker ut även om det skulle vara en 

ren produktplacering. De nämns aldrig som en produkt eller filmas så att varumärket syns. 

Glasögonen, som är tillverkade av ett tyskt företag som heter Mykita,129 passerar utan att 

väcka någon uppmärksamhet. De blir en helt naturlig del av filmen. Samma sak gäller bilen 

Range Rover och Bang & Olufsen-högtalarna. De finns bara där men det verbaliseras aldrig 

att de finns där. De är en naturlig del av karaktärens vardagsliv. 

        En produkt som är svår att sätta ett placering-epitet på är Daniel Craigs klocka. 

Det är nämligen så att när Daniel Craig tog över efter Pierce Brosnan för att spela James 

Bond så tog han även över rollen som den schweiziska klocktillverkaren Omegas affischnamn 

för deras modell Seamaster.130 Omega hade redan 1994 inför produktionen av GoldenEye 

skrivit kontrakt med ENO om att Bond skulle bära Omega.131 När sedan Omega såg den 

enorma framgången som filmen hade och Omegas försäljning gick så bra insåg man att detta 

var ett tåg som inte fick missas. 

        Inom klockbranschen kallar tillverkarna de personer som bär deras klockor för 

”ambassadörer”. Problem uppstår då en ambassadör är en fiktiv person, en filmkaraktär så 

levande att folk faktiskt har för sig att den som bara spelar Bond kan göra allt som Bond gör i 

filmerna. Något som Pierce Brosnan flera gånger har vittnat om.132 När Brosnan ”var” Bond 

löste Omega det problemet genom att knyta till sig Brosnan som privatperson.133 Det gjorde 

att när han sågs privat i vimlet så bara han Omega. När sedan Craig tog över som Bond blev 

han genom karaktären knuten till Omega vare sig han ville det eller inte. Kontraktet mellan 

                                                        
129 http://blog.mykita.com/2011/11/daniel-craig-wearing-mykita/ 
130  http://www.omegawatches.com/news/local-news/news-local-
detail/192?tx_ttnews[type]=1&tx_ttnews[year]=1&tx_ttnews[month]=0&tx_ttnews[swords]=Brosnan&tx_ttne
ws[pointer]=1 
131 http://rolexblog.blogspot.se/2005/06/chapter-11-pierce-brosnanthe-omega-man.html 
132 http://www.youtube.com/watch?v=GrYq1ku5GUc 
133 http://rolexblog.blogspot.se/2005/06/chapter-11-pierce-brosnanthe-omega-man.html 
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ENO och Omega var upprättat och då har skådespelaren inget att säga till om.134 Men Omega 

fick inte Craig privat med samma automatik. Anledningen till detta var att Craig är en stor 

Rolex-samlare.135 Det skulle dröja ända fram till 2010 innan Omega lyckades knyta Craig 

som privatperson till företaget.136 När Craig senare ska porträttera Mikael Blomkvist bär han 

alltså Omega, samma märke som när han är privat.137 Till detta kommer att Producenten inte 

har haft någon ambition att Blomkvist ska ha ett specifikt märke. I filmen får inte klockan 

någon direkt exponering. Alltså bilderna är inte konstruerade för att klockan ska synas i bild. 

Om den ändå skymtar i filmen är det en bonus för Omega. Företaget får valuta för spenderade 

pengar på Craig, men några stora summor till Producenten för att få med den behöver inte 

betalas. Mer om detta senare. 

        Det finns flera svenska filmer där det förekommer smygplaceringar. Filmskaparna har,  

på olika mer eller mindre lyckade sätt, stoppat in produkter som de antingen fått betalt för att 

ha med eller, vilket jag personligen tror är mest förekommande i svenska filmer fram till 

2000-talet, ”lånar in”. Filmskaparen vill ha med en bil och istället för att hyra eller köpa en bil 

så kontaktar produktionsbolaget en biltillverkare som då ställer upp med en bil. Betalningen 

blir att bilen får en bra exponering i filmen. Allt som oftast är dessa produkter inte så 

återkommande i filmen utan produkterna syns vid ett tillfälle, men då väldigt bra. Volvon i 

Hamilton-filmen Vendetta är ett bra exempel på detta. Själva scenen med inzomningen på 

fronten har föregåtts av en begravningsscen där flera Volvobilar har synts. Som tack för 

hjälpen så löser man ”betalningen” och skapar denna scen. Det blir inte så smygande som det 

kanske vara tänkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
134 http://www.omegawatches.com/press/press-release-
detail/734?tx_ttnews[type]=1&tx_ttnews[year]=1&tx_ttnews[month]=0&tx_ttnews[swords]=Casino 
135 http://www.rolexblog.blogspot.se/search/label/Daniel%20Craig 
136 http://www.omegawatches.com/ambassadors/daniel-craig 
137 http://www.omegawatches.com/ambassadors/daniel-craig 
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Sammanfattning av Män som hatar kvinnor och  

The Girl with the Dragon Tattoo 
Trots att det är samma bok som man utgår från i dessa filmer så är det intressant att se hur de 

skiljer sig åt inte bara historiemässigt, utan också vad de båda filmskaparna valt att lyfta fram. 

Men också naturligtvis vad de båda tagit med som nyckelscener och hur de då har tolkat 

dessa. Sedan finns det även några utomstående faktorer som är direkt avgörande för 

slutprodukten och det är naturligtvis budgeten. Det är budgeten som sätter gränser för vad 

som är möjligt att göra, såsom val av inspelningsplatser, bygga vissa scener eller bygga hela 

set i studio. Men även val av skådespelare för olika roller och hur rollfigurerna ska utrustas. 

Att involvera ett stort namn i Hollywood att spela med i en film kan kosta mer en hela 

budgeten för en svensk film. Det sägs att Daniel Craig fick omkring 40 miljoner svenska 

kronor138 för denna roll.139 Om stjärnan dessutom fått procent på vinsten/sålda biljetter vet jag 

inte. Den typen av uppgifter är alltid hemliga. 

        När det gäller budgeten för dessa filmer är det inte så stor skillnad som man skulle kunna 

tro. Det skiljer (om sifforna är rätt) 546 miljoner kronor totalt. Exakt hur de pengarna har 

spenderats är däremot svårare att säga något om. En del är förstås kostnaden för löner till 

stjärnorna och regissören. Men det som skiljer stort är de produktplaceringar som görs. I den 

svenska filmen förekommer det inte produktplaceringar på vanligt sätt. Det som finns med är 

av kategorin att ”det inte går att göra filmen utan dem. De är med men de får inte mer 

exponering än nödvändigt. Det sker på ett smakfullt och väldigt, om man så vill säga, på 

SVT-sätt. Produkterna är med men om det går så undviker man att visa loggor och namn.  

När de båda huvudrollsinnehavarna ska arbeta med sina datorer och vi får se vad de ser på 

skärmen, konstrueras bilden så att vi ser det dokument som är uppe på skärmen men inte den 

övre menylisten eller vilket program som används. Även mindre prestigefulla produkter väljs 

om de ska visas upp, som också kan ha att göra med en begränsad budget. När man, utan att 

blinka, totalförstör en helt ny Range Rover, värd över 1 miljon kronor i The Girl with the 

Dragon Tattoo, så väljs i den svenska versionen en tio år gammal Land Rover Discovery, 

som kan hålla sig kring 28 000 kronor en bra dag på Blocket.140 

 

 
                                                        
138 http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.html/ Uträknat 2/11-2012 då en amerikansk dollar stod i 6,694 
139 Enligt flera källor där IMDB känns trovärdigast. 
140 http://www.blocket.se/stockholm/Jaktbil_Land_Rover_43379353.htm?ca=11&w=3 
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Slutsats 
Det är mycket svårt att få produktplaceringarna naturliga och trovärdiga i sin kontext när de 

ska exponeras i film. En av anledningarna till att det sällan blir så bra som man kanske skulle 

önska är att det är så många steg som ska tas innan produkten ens kan levereras till 

produktionsbolaget. Den kohandel som sker mellan företagen och produktionen har 

dokumentärfilmaren Morgan Spolrock på ett mycket slående och humoristiskt sätt beskrivit i 

sin film The Greatest Movie Ever Sold. Här visar Spurlock hur svårt det är för filmskaparen 

att få ett företag att delta i en film. När väl parterna har kommit överens om att samarbeta 

kommer nästa problem. Hur ska det rent praktiskt se ut på filmen? Var ska produkten 

förekomma någonstans? I vilket sammanhang? Hur mycket kommer det att kosta? Hur ska 

deltagandet finansiera? Hur mycket kommer produkten att synas? Motsvarar exponeringen 

resurserna företaget går in med. 

        När parterna väl är nöjda och glada så uppstår nästa problem. Hur ska filmskaparen få in 

produkten på ett naturligt sätt utan att det ser ut som en reklamfilm för företaget och dess 

produkter? För filmskaparen är det inte helt lätt att på ett naturligt och snyggt sätt få in 

produkten utan att det blir konstigt eller överdrivet. I värsta fall kan det inträffa att produkten 

går helt obemärkt förbi. 

        När det gäller produktplacering finns ett nyckelord: "Det spelar ingen roll vad 

de/åskådarna säger". Alla kommer att ha en åsikt om hur det hela är gjort. Antingen att det 

syns för mycket eller för litet. Konkurrenterna kommer att skratta i mjugg. Kritikerna 

kommer att förfasa sig och publiken blir irriterad. Samtidigt måste det fungera. Annars skulle 

inte filmbolagen eller företagen vilja hålla på med detta. Det handlar hela tiden om att filmen 

fortfarande har en så enorm genomslagskraft, mer än hundra år efter det den först såg dagens 

ljus. Filmbolagen hade aldrig vågat göra produktplaceringar om det inte hade fungerat för 

affärerna.  

        Det finns två saker som företag är extremt rädda för och det är dålig publicitet och dålig 

ekonomi. Det gör att hade det inte fungerat så hade inte någon av parterna velat vara med på 

produktplaceringståget. De hade stått kvar på perrongen och sett tåget försvinna bortom 

horisonten. Jag läste i Svenska Dagbladet inför premiären på SkyFall att Bondrullen Die 

Another Day hade man hade fått in 70 miljoner USD ifrån företagen, som var med i filmen. 

Det gjorde att filmen kallades av kritikerna för ”Buy Another day” (Köp en annan dag)141. 

                                                        
141 Jonas Fröberg , James Bond – agent med rätt att ratta, Svenska Dagbladet, Kultur söndag den 21 

oktober 2012. http://www.svd.se/kultur/james-bond-agent-med-ratt-att-ratta_7598014.svd  
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Om sifforna stämmer så var det halva budgeten för filmen, som sedan kom att spela in 430 

miljoner USD. Det betyder ungefär 3,5 miljarder kronor. Det ska dock påpekas att Bond är en 

exceptionell och helt unik företeelse i filmbranschen. Filmerna har en särställning som är svår 

att förstå. 

        I Hamilton-filmerna skulle produktplaceringarna kunna sköts på ett snyggare sätt. 

Skådespelarna bör inte säga allt för reklamliknande repliker i filmerna. Men framförallt bör 

de inte uttala riktiga företagsslogans, som i filmen Hamilton - I nationens intresse. En annan 

inte helt lyckad historia är en parkeringsplats med bara Volvo bilar som i The Girl with the 

Dragon Tattoo. 

        Men det finns anledning att peka på två viktiga faktorer som motiv för 

produktplaceringar. Filmen är främst gjord för att den ska sälja, locka många biobesökare 

som blir nöjda. För det andra är det fruktansvärt dyrt att göra film, inte bara i Hollywood utan 

även i Sverige. Filmskaparna måste garantera finansieringen av filmen. Att bara förlita sig på 

biljettintäkterna är ett högt spel, om det inte rör sig om uppföljare till redan framgångsrika 

filmer och att filmföretaget därmed redan säkrat stora delar av finansiering för uppföljare med 

vinster från den första filmen. Lösningen är att arbeta med produktplacering. 

        I Sverige kommer produktplacering i filmer att öka. Filmen Hamilton - I nationens 

intresse är startskottet för hur det kommer att se ut i filmerna framöver. Alla produkter som 

syns är mer eller mindre avsiktligt placerade där. Det kommer inte längre att vara några 

tursamma sammanträffanden som gör att en produkt syns i bild. En part i detta sammanhang 

är Stockholm stad som vill bli mer attraktiva för filmskaparna och har till och med gett ut en 

skrift där man blickar tio år framåt för att upptäcka vad man kan göra för att underlätta för 

filminspelning i Stockholm.142 

        Det är väl det som är poängen. När saker, platser och företeelser kan ses som 

varumärken finns det ett ekonomiskt intresse från flera parter att dra nytta av detta. Om det är 

en stad, en högtid eller en sak är mindre intressant utan det handlar om vad för ekonomiska 

vinster olika aktörer kan göra på ett varumärke och på vilket sätt man vill att varumärket ska 

bli använt på. 

        Produktplaceringen är här för att stanna. Frågan är om den någonsin har försvunnit. Det 

är bara det att vi i Sverige hittills varit förskonade från de grövsta placeringarna. Även om 

produktplacering till och från förekommit i svensk film så har det handlat om beskedliga och 

sansade placeringar. Men nu med nya TV-lagar så kommer produktplaceringar i film 

                                                        
142 http://www.webbhotell.sll.se/Global/Kultur/Dokument/Om%20oss/Informationskanaler/FS-Bok-www.pdf 
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sannolikt bli vanligare. Ett exempel som kan nämnas i detta sammanhang är TV-programmet 

Solsidan är en enda lång reklamfilm för de företag som har köpt in sig. 

 

Det är att svårt att hantera problemen kring produktplacering, som metod för att finansiera en 

filmproduktion. Det finns lika många dåliga effekter som goda. Kritikerna menar att filmen 

förstörs av för stora kapitalstarka krafter i kulisserna, vilket säkert kan stämma ibland men de 

filmer som finansernas på detta sätt är inte allvarligt syftande och inte heller har krav på sig 

att vara realistiska eller att ha ett budskap som kan korrumperas av kapitalet. Det enda 

budskapet är väl i så fall att ”konsumera mera”. Dessutom är publiken, numera får jag hoppas, 

så medveten om produktplaceringar att den inte blir helt förförd av vackra scenerier med olika 

produkter. Den goda och helt uppenbara effekten av produktplacering är att det blir möjligt att 

producera filmer som annars aldrig skulle bli gjorda. 

        Som avslutning kan jag nämna att jag var på förhandsvisningen av Bondfilmen Skyfall.  

Den var arrangerad av Omega i Sverige, så publiken var alla inte bara stora Bondvänner utan 

även ägare av Omegaklockor. När därför klockan första gången visades litet för länge i bild, 

så kom visningens första skratt och en spontan applåd. 
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Bilaga: Lagar och förordningar 
År 1989 gav EG (Europeiska Gemenskapen), numera EU (Europeiska Unionen), ut ett 

direktiv som heter Direktiv 89/552/EEG "Television utan gränser"143 Här ger dåvarande EG 

en långrad direktiv för hur televisionen ska förhålla sig till olika problemställning i sitt 

programutbud och även hur reklam ska hanteras. En av anledningarna till att EG då bestämde 

att det skulle finnas en gemensam syn på vad Tv-mediet skulle innehålla var att genom 

speciella olika ekonomiska krav, få de olika kanalerna att köpa andra program som var 

europeiskt producerade, närmare bestämt köpa program av varandra inom den Europeiska 

Gemenskapen.144 Här stod även att tobak och receptbelagda läkemedel var förbjudet att göra 

reklam för i de reklampauser som inte fick vara mer än 15 % av den totala sändningstiden för 

varje dag och inte mer än 20 % av en timme. 

 

Här stod det även att program får vara sponsrade. Det till och med uppmuntras att ha 

sponsrade program i tablån, så länge det redaktionella arbetet inte påverkas och det inte 

handlar om nyheter eller samhällsprogram. 

 

År 1997 uppdateras dessa direktiv som får lite mjukare linjer på vissa frågor och litet hårade i 

andra. Sedan dröjer det tio år, till 2007, nya bestämmelserna kommer för hur Tv-bolagen ska 

förhålla sig till olika saker. Det gäller inte minst produktplaceringar, vad som är tillåtet men 

framför allt vad som inte är tillåtet enligt direktiv 2007/65/EG. Produktplacering tas upp på 

allvar i direktiv 61: 

 

"Produktplacering förekommer i biograffilmer och audio- visuella produktioner som görs för 

TV, men medlemsstaterna reglerar detta fenomen på olika sätt. För att säkerställa lika 

konkurrensvillkor, och därmed förbättra den europeiska mediebranschens konkurrenskraft, är 

det nödvändigt att anta regler för produktplacering. Den definition av produktplacering som 

införs genom detta direktiv bör omfatta varje form av audiovisuell marknadskommunikation 

som innehåller eller hänvisar till en produkt, en tjänst eller ett varumärke, som På så sätt 

framhävs i ett program, mot betalning eller liknande ersättning. Gratis tillhandahållande av 

                                                        
143 http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24101_sv.htm 
144 http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24101_sv.htm 
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varor eller tjänster, t.ex. rekvisita och priser, bör betraktas som produktplacering endast om 

dessa varor eller tjänster är av betydande värde. Produktplacering bör omfattas av samma 

kvalitativa regler och restriktioner som gäller för audiovisuella kommersiella meddelanden. 

 Det avgörande kriteriet för att skilja mellan sponsring och produktplacering är  att vid 

produktplacering är hänvisningen till produkten infogad i programhandlingen, vilket är 

anledningen till att definitionen i artikel 1m i direktiv 89/552/EEG, ändrat genom detta 

direktiv, innehåller ordet ”i”. Hänvisningar till sponsring får däremot visas under ett program, 

men de ingår inte i handlingen"145  

 

Med detta direktiv i ryggen börjar den svenska regeringen att arbeta med att ta fram en ny lag 

som för första gången ska behandla allt som har med TV och annan media att göra. Därmed 

även hur produktplacering får gå till i dessa media. I den nya TV- och radiolagen (2010:696) 

har produktplacering fått ett eget kapitel där frågor kring detta fenomen behandlas ingående.  

 

"Förbud mot att sända program där det förekommer produktplacering 

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

något annat inte följer av 2 §. 

 

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

serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer 

produktplacering. 

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

och inte heller program där det förekommer produktplacering av  

 

1. alkoholdrycker och tobaksvaror 

  

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

eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror, eller  

 

3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter 

ordination 

                                                        
145http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:SV:PDF 
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Krav på program där det förekommer produktplacering 

3 § Program där det förekommer produktplacering får sändas endast om programmet inte på 

ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella intressen enligt 5 kap. 5 §. 

 

Information om produktplacering 

4 § När det förekommer produktplacering i ett program ska information lämnas om detta i 

början och i slutet av programmet och när programmet börjar igen efter ett avbrott för 

annonser. 

Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av produktplacering 

och om den vara eller tjänst som har placerats i programmet."146 

 

Även om denna lag är ”luddig” så är den ändå ett klart budskap till TV-producenterna att det 

är förbjudet att ha produktplaceringar i TV-program. Något som flera svenska tv-serier bryter 

mot. Ett sådant exempel är TV4:s serie Solsidan, där karaktärerna bär och använder sig av 

produkter som är placerade. 

 

Det betyder att om lagen skulle följas till 100 % skulle det bara vara vid olika 

sportevenemang av större betydelse, som Olympiska Spelen, Fotbolls-VM för herrar samt 

Ishockey-VM för Herrar som skulle kunna ha reklam och inte kunna bli fällda av en 

granskningsnämnd. Det gör att produktplaceringen i svensk film blir ännu viktigare då det är 

det enda sättet som producenterna på ett lagligt sätt kan få med några produkter så  att de 

exponeras för en större publik och på så vis späda på kassakistan för företagets del men även 

för produktionen. När sedan dessa filmer sänds i TV får de företag som är med ren 

gratisreklam. Ett bra argument om ett företag i första steget med filmmedverkan tycker att det 

blir lite dyrt

                                                        
146 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Radio--och-tv-lag-

2010696_sfs-2010-696/ 
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