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ABSTRACT  
The purpose of this essay is to examine the interaction between characters and brands in five 
movies dealing with future: 2001: A Space Odyssey, Back to the Future Part 2, The Fifth 
Element, I, Robot and The Island. In the foreground of our essay is a society where people are 
confronted with an increasing offer of brands at the same time as the unique and characteristic 
identities of the enterprises become even more important to get the consumers´ interest. This 
identity, which an enterprise obtains, for example, through product placement in films, mainly 
consists of prominent characters interacting with the movie and give life to the product. 
 
This study is a qualitative content analysis where the empiric material has been procured 
through a structured protocol: a protocol which addresses the occurrences of product 
placement in our selected films. This protocol, consisting of the central concepts (active and 
passive products), has brought us further to the result of our essay. 
 
In the analysis of results, five characteristic patterns have been found that describe the role 
and the function of the brands in our five selected movies. All patterns have been supported 
by our applied theory of cultural meaning transfer (McCracken) and illustrate an exchange of 
opinions between film, character and brand. 

 

SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie har varit att undersöka samspelet mellan karaktärer och varumärken i 
framtidsfilmerna: 2001: A Space Odyssey, Back to the Future Part 2, The Fifth Element, I, 
Robot och The Island. I förgrunden för vårt arbete finns ett samhälle där individen ställs inför 
ett ökat utbud av varumärken, samtidigt som företagens utmärkande unika identitet blir allt 
viktigare för att fånga konsumenternas intresse. Denna identitet, som företag bygger upp 
exempelvis genom produktplacering i film, utgörs framförallt av framträdande karaktärer som 
agerar och tillsammans med filmen ger produkten liv.    
 
Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, där det empiriska 
materialet har införskaffats genom ett strukturerat protokoll som behandlar våra valda filmers 
produktplaceringsförekomster. Detta protokoll, bestående av de centrala benämningarna 
aktiv- och passivprodukt, har drivit oss vidare till ett resultat för vår studie. 
 
Resultatet har i analysen utkristalliserat och tydliggjort påträffandet av fem karaktäristiska 
mönster som beskriver varumärkenas roll och funktion i våra fem valda filmer. Samtliga 
mönster har underbyggts av vår använda teori om kulturellt meningsförmedlande av Grant 
McCracken och har påvisat att det sker ett meningsutbyte mellan film, karaktär och 
varumärke.     
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1. INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel kommer vi att framföra vilka problem produktplaceringen 

brottas med, samt introducera detta fenomens framväxt och bakgrund. Vi avser vidare 

att klargöra studiens syfte, frågeställning och dess relevans. Dessutom kommer typiska 

begrepp och definitioner inom området i korthet redas ut, vilket vi hoppas ger läsaren 

relevant och nödvändig information för att introduceras in i ämnet.       

 

1.1 Bakgrund 
Oavsett om det är med röksignaler, postryttare, eller springpojkar har människor alltid haft en 

önskan av att kommunicera över längre distanser. Denna önskan har senare resulterat i 

utvecklingen av flera kommunikationskanaler och medier. Idag, med det allt mer ökade 

informationsflödet genom mångfaldiga och nästintill liktydiga varumärken, blir det viktigare 

för företag att utmärka sig och framhäva sig själva som bättre än andra förekommande företag 

på marknaden. Det är företagens identitet som gör verksamheten unik och därför vill också 

företagen framhäva sin identitet, i syfte att utmärka sig från konkurrenterna. Denna 

marknadsföring av företags identitet förekommer även i filmer, vilket studien riktar sig mot. 

     1913 upptäckte en skoförsäljare i Chicago att det bildspel som visades i biografen, innan 

filmerna, var ett ypperligt sätt att marknadsföra sina produkter, efter att skoförsäljningen hade 

ökat (Segrave, 2004, s.3). Den här typen av marknadsföring var något som biografbesökaren 

inte kunde värja sig mot. Konsumenten var bunden till visningen av filmen och kunde på det 

sättet inte undvika de presenterade reklaminslagen från skoförsäljaren. Produktplacering 

använder samma princip som den ovannämnda skoförsäljaren nyttjade. Det vill säga att 

konsumenten inte ges någon möjlighet till att undvika reklaminslaget, om denne avser att se 

klart filmen. Theatre-Screen Advertising Burea menar att: ”The public has been strongly 

conditioned to accept advertising with its entertainment.” (1958). 

     Marknadsförare är medvetna om konsumentens kanalbyte i samband med traditionell TV-

reklam. Detta är en viktig orsak till uppkomsten av produktplacering som medför att ett nytt 

och oundvikligt kommunikationsmedium skapas mellan säljare och konsument (Avery, 

Ferraro, 2000, s.217). Eftersom TV-mediet var något som var ”gratis”, ansågs konsumenterna 

vara toleranta och acceptera reklaminslag. Biografbesökare däremot, betalade för 

underhållningen och därför var marknadsförare på den tiden mer skeptiska till om 

konsumenterna skulle acceptera reklaminslag i filmerna. Därför användes TV-reklam för att 
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vänja konsumenten vid den här typen av marknadsföring, och detta utvecklades senare till en 

infart till produktplacering i film (Segrave, 2004, s.211). Vid fenomenet produktplacering sker 

en kollision mellan kommersiella krafter och den filmiska konsten (Galacian, 2004, s.16), 

vilket går under betäckningen ”advertainment”. I denna ”advertainment” är även karaktärer 

tillsammans med filmen delaktiga vid marknadsföring av produkter. Celebriteters eller 

karaktärers användning av produkter i filmer är ytterligare en möjlighet för företag att bygga 

på sin identitet och förmedla denna image till konsumenten. Ett tidigt förekommande exempel 

på produktplacering, där företag använder sig av celebriteter vid marknadsföring, är i Warner 

Brothers drama Mildred Pierce (1945). I denna film sveper huvudrollsinnehavaren Joan 

Crawford en whisky av märket Jack Daniels. Hur kan Joan Crawford tillsammans med filmen 

bidra till varumärkets identitet genom detta förfarande? Vi tänker i vår uppsats behandla den 

här typen av relation mellan kändisskap och produktplacering i olika filmer.    

 

1.2 Problemdiskussion 
 

“What are the motion pictures doing for industry?” (Julius Klein, 1926) 

 

I dagens kommersiellt anpassade samhälle ställs konsumenten inför ett allt bredare utbud av 

varumärken. Detta framgår även bland marknadsföringen som råder i filmer, då antalet 

varumärken som exponeras i filmens värld har ökat med 32 % mellan åren 1977 till 1997. 

(Galacian, 2004, s.31). I och med den ökade mängden varumärken blir det allt viktigare för 

företagen att profilera sin specifika varumärkesidentitet för att på bästa sätt infånga 

konsumenten och dennes attityder gentemot företaget bakom marknadsföringen.  

Filmen är inget undantag. I kontexten en del filmer iscensätter målas det upp en viss 

utmärkande identitet som konsumenter kan associera till varumärken. Genom marknadsföring 

i filmer söker företagen nå ut till den breda publiken. Filmmakare söker ett allt mer 

kostnadseffektivt sätt att producera filmer, samtidigt som företag önskar marknadsföra sina 

produkter, vilket har lett till introduktionen av produktplaceringen. Produkter som 

förekommer i filmer har på sikt också förändrat filmens utveckling, genom att 

produktplacering ger producenter en större budget, vilket leder till en möjlighet för 

producenter att genomföra dyrare filmproduktioner (Galacian, 2004, s.17). Det var först 1982 

som företag upptäckte hur kraftfullt produktplaceringsfenomenet var, då försäljningen av det 

exponerade godismärket Reeses Pieces ökade med 62 %, beroende på produktplaceringen i 

Steven Spielbergs film E.T.. Konsumenten påverkas ovillkorligen av produktplacering i film 
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då denne absorberar en image, vilket kan förändra dennes levnadsvanor. Genom den kraftfulla 

produktplaceringen önskar vi bidra till att skapa en medvetenhet, vad gäller den sublima 

marknadsföringen i filmer.  

 

1.3 Syfte 
Vår avsikt är att skriva C-uppsatsen kring produktplacering i film. Syftet med denna studie är 

att försöka förklara hur produktplacering i film fungerar, samt att undersöka produktens 

funktion i filmen. Hur påverkar filmen varumärkets identitet och hur förflyttas meningen från 

filmen till varumärket genom kulturellt meningsförmedlande (McCracken, 1989)? Studien 

avser inte att utföras genom någon receptionsstudie som inriktar sig på konsumenten. Istället 

ämnar studien behandla en smalare del av fenomenet produktplacering, där skapandet av 

meddelande-delen ligger i fokus. 

 

1.4 Frågeställning 
Vår avsikt är att undersöka hur företag, genom sina varumärken, avspeglas i följande filmer: 

2001: A Space Odyssey (1968), Back to the Future Part 2 (1989), The Fifth Element (1997), I, 

Robot  (2004) och The Island  (2005).  

 

Frågeställningen som vi har valt lyder: Genom analys av produktplacering i fem 

framtidsfilmer - hur pågår kulturellt meningsförmed lande (McCracken, 1989) mellan 

film, karaktär och produkt(er)? 

 

1.5 Studiens relevans 
Inom marknadsföring och produktplacering i film finns det ett stort antal studier som 

fokuserar på hur konsumenter uppfattar olika marknadsförda varumärken. Vi avser istället att 

undersöka processen då produkten placeras in i filmen och får mening och den betydelse som 

uppstår genom produktens användning i filmen. Denna studie kommer inte att utreda vad 

människor tycker om olika varumärken utan istället fokusera på hur aktiva respektive passiva 

produktförekomster bidrar till filmens meningsskapande helhet. Detta avser vi att utföra 

genom att sammanställa och förena tre olika teorier där två av dessa behandlar varumärkens 

identitet medan den tredje behandlar överföringen av kulturellt meningsskapande. Dessa tre 

teorier medverkar till att studien intar en egenartad vinkling och därigenom leder till att vi kan 

presentera ny relevant information.  
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1.6 Disposition 
Efter detta inledande kapitel (kapitel 1), som ger en bakgrund till produktplaceringsfenomenet 

och dess problematik, kommer vi i kapitel 2 att redogöra för den teoretiska utgångspunkten. 

Här visas tidigare studier och relevanta teorier för produktplacering. I det efterföljande tredje 

kapitlet beskrivs studiens angreppssätt och metodval. Vi förklarar materialurvalet och 

undersökningens tillvägagångssätt. Vidare i kapitel 4 presenteras studiens resultat bestående 

av förekommande produktplaceringar. I kapitel 5 analyserar vi resultatet för att senare i 

kapitel 6 dra egna slutsatser i den avslutande diskussionen. 

 

1.7 Avgränsningar 
Denna studie har främst utkristalliserat sina avgränsningar beträffande de film-, teori- och 

metodval som vi preciserat. I och med våra fem filmer har vi valt att begränsa oss till ett 

framtidsperspektiv, samtidigt som filmerna skiljer sig i stort gällande produktionsår och 

genre. Varje film har sin egen specifika syn på framtiden och urskiljer sig på det sättet från de 

övriga filmerna. Vidare har vi avgränsat oss i den teoretiska delen med några väl utvalda 

teorier som kan sammankopplas med produktplacering. Dessutom är vår definition av 

produktplacering en annan tydlig avgränsning som vi använt för att genomföra en mer 

preciserad studie. Avgränsningar infinner sig även i det metodval som gjorts, då vi valt att 

använda en kvalitativ innehållsanalys, vilket i sin tur innebär ett subjektivt tolkande vid 

protokollförandet av filmernas produktplacering. 

 

1.8 Begrepp och definitioner 

1.8.1 Marknadsföring 
I vår studie kommer vi använda följande definition klarlagd av Philip Kotler och Gary 

Armstrong (1993, s.3). Marknadsföring definieras av dem som en social process där individer 

och grupper uppfyller sina behov genom skapande och utbyte av produkter med andra. 

Marknadsföring består av följande viktiga termer: behov, önskningar, efterfrågan, produkter, 

utbyte, överföring och marknader.  

 

“The aim of marketing is to make selling superfluous. The aim is to know and 

understand the customer so well that the product or service fits ... and sells itself.” 

(Kotler, 1993, s.3) 
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Med detta menas att syftet med marknadsföring är att få produkter ”självsäljande”, utan 

överflödigt bemödande från företagens sida. Trots detta är promotion av produkter betydande 

element i ”marknadsföringsmixen” – vilket är ett strategiskt hjälpmedel som innefattas av en 

samling marknadsföringsverktyg, för företag att etablera en stark position på marknaden. 

 

1.8.2 Produktplacering 
Produktplacering användes till att börja med som rekvisita för att senare få en finansiell och 

affärsmässig innebörd (Galacian, 2004, s.16).  

 

“...nowadays it’s becoming an organized process, and the brand-name  products that 

turn up as movie props are less and less likely to have landed there by accident.” 

(Segrave, 2004, s.165) 

 

Produktplacering kan i vissa fall utgöras av rekvisita, men också att samarbetsvilliga företag 

låter sina varumärken skyltas i filmer och i gengäld utvinner kapital genom den exponerade 

marknadsföringen. Den andra parten – filmmakaren erhåller i sin tur rekvisita och möjligen en 

större budget (Galician, 2004, s.103-104). Även produktplacering ingår i den ovannämnda 

”marknadsföringsmixen”. 
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2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
 

Detta kapitel kommer att behandla tidigare studier inom ämnet produktplacering. 

Vidare kommer väsentliga teorier som kan härledas till produktplaceringsfenomenet, 

som kommunikations- och varumärkesteori, tas upp och beskrivas. De 

varumärkesteorier som klarläggs är Kapferers prismteori och Aakers kärnteori, som 

båda behandlar varumärkens identitet. McCrackens teori om kulturellt 

meningsförmedlande, genom celebriteter eller karaktärer, har en avsevärd betydelse i 

vår studie och ligger som grund för denna uppsats. 

 

2.1 Tidigare forskning 
I en studie utförd av Russel och Stern kartläggs hur förekomsten av produktplacering i 

komediserier på TV påverkar konsumentens attityder gentemot produkten. Det som framkom 

i studien var att konsumentens attityd gentemot produkten är kopplad till karaktärens syn och 

användning av produkten i komediserien, samt till att hur stark kopplingen är mellan 

konsumenten och karaktären (Russel, 2006, s.15). 

     Vidare har vi uppmärksammat två studier inom ämnet som behandlar konsumentens 

kulturella skillnader och hur detta påverkar deras attityder i förhållande till produktplacering. I 

båda studierna jämfördes den västerländska kulturen med den österländska. I den ena studien, 

av Karrh, Frith och Callison, jämfördes collegeungdomar i USA och Singapore. Sammanlagt 

utfrågades 194 studenter (97 i båda länderna). I studien framgår det att de tillfrågades 

mediekonsumtion, gällande biografbesök och TV-tittande är likvärdiga (Karrh, 2001, s.9). Det 

som Karrh, Frith och Callison (2001, s.19-20) kom fram till i sin studie visar att det finns 

kulturella skillnader mellan den västerländska och österländska kulturen vad gäller synen på 

produktplacering. De amerikanska collegeungdomarna menade att varumärkesplacering i film 

och TV-program inte är personligen påfrestande, utan det kan istället skapa en mer realistisk 

produktion. Respondenterna från Singapore var mindre medvetna om att varumärkens 

framträdande var betald marknadsföring, dessutom hade de större angelägenhet om etiken 

bakom varumärkesplaceringen, och var mer stödjande av regeringens restriktioner gällande 

den här formen av marknadsföring. Både de amerikanska och de singaporiska respondenterna 

medgav att deras konsumering var påverkad av de varumärken som visades i filmer och TV-

program. I den andra kulturstudien av McKechnie och Zhou, undersöktes skillnader mellan 

amerikanska och kinesiska konsumenters attityder gentemot produktplacering. Den studien 

kom fram till flera skillnader, bland annat att kinesiska konsumenter var mer accepterande 
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vad gäller produktplacering, till skillnad mot de amerikanska respondenterna (McKechnie, 

2003, s.368). Vid samtal med flertalet av respondenterna framkom även att om de inte var 

medvetna om varumärket innan, skulle de förmodligen inte uppmärksamma 

produktplaceringen (McKechnie, 2003, s.369). 

 

Mary-Lou Galician och Peter G. Bourdeau utförde en studie som behandlade tre olika årtal, 

1977, 1987 och 1997, för att undersöka produktplaceringens utveckling. Några frågor som 

behandlades var:  

 

• Har antalet förekomster av produktplaceringar ökat? 

• Har förekomsten av produktplacering som involveras i filmens handling ökat? 

• Har produktens koppling till karaktären förändrats? 

 

Undersökningen ledde fram till ett konstaterande att produktplacering i högre grad har 

accepterats bland allmänheten, vilket lett till ett fastställande av produktplacering som en  

vinstgivande faktor för företagen. Undersökningen har även kommit fram till att 

produktplacering ökat. Dessutom har produkter som berör handlingen upptrappats. 1997 var 

36 % av produktplaceringens förekomst något som berörde filmens handling, tillskillnad från 

1977 då detta värde var nere på 20 %. Härigenom fastslog studien att produktplacering som 

involveras i filmens handling tilltagit. Vidare påvisades att produkter som sammankopplas till 

karaktärer (både stjärnor och icke-stjärnor) i filmer likaså har ökat (Galacian, 2004, s.15-36). 

 

2.2 Teorier 
Med vems ögon eller lins ska verkligheten betraktas? Vi kommer att genomföra vår studie 

utifrån dels märkesinnehavarnas synvinkel men även framhäva hur mening överförs från 

filmen och karaktären till varumärket, genom karaktärens och varumärkets befintlighet i 

filmen. Vår teoretiska utgångspunkt kretsar kring ett kulturellt överföringsperspektiv med 

koppling till marknadsföring, som undersöker hur företagen placerar sina varumärken i filmer. 

Den vidareförmedlade meningen som varumärket skapar har sin grund i en övergripande 

process. Vi är medvetna om denna process, men studien avser att inrikta sig mot den del i 

processen som är väsentlig för vår frågeställning. 
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2.2.1 Kommunikationsteori 
Vi har valt att utgå ifrån kommunikationsprocessen eftersom det är en naturlig del i den 

produktplacering som förekommer i filmer. Produktplacering är en form av 

kommunikationsverktyg genom att varumärken kan betraktas som kommunikativa. 

Produktplacering kan ses som kommunikation mellan säljare och konsument.  

 

Det finns flera synsätt på vad kommunikation egentligen är. Vissa hävdar att kommunikation 

är ”överföring av information” mellan olika parter, där information ses som enkelriktad, så 

kallad envägskommunikation. Detta resonemang kan kopplas till den så kallade sändar-

mottagar-modellen, eller även kallad transmissionssynsättet (Heide, 2005 s.31-32). Denna 

modell består av följande fem objekt (Kotler, 1993, s.385):  

 

• Sändare – Den kommunikativa aktören som sänder meddelandet till mottagaren.  

• Meddelande – En samling symboler som skickas till mottagaren.  

• Kanal – Kommunikationskanalen där meddelandet förflyttas från sändare till 

mottagare, exempelvis via olika medier. 

• Brus – En störning som kan förkomma i kommunikationskanalen, vilket leder till att 

mottagaren misstolkar sändarens ursprungliga innebörd av meddelandet. 

• Mottagare – Den part som mottager sändarens meddelande.        

 

 
Figur 1. C.E. Shannons linjära modell av kommunikationsprocessen (Shannon, 1948 s.2). 

 

Sändar-mottagar-modellen ser kommunikation som en överföring av meddelanden, samtidigt 

som mottagandet av informationen ses som oproblematisk, och inte alls ges lika stor 

uppmärksamhet som själva sändandet av meddelanden. Därför kan den här typen av 

kommunikationsmodell ses som ”avhumaniserad”, då man inte tar hänsyn till de båda 

aktörerna och deras sociala relationer, attityder, förkunskaper och värderingar. Ofta är 

kommunikation mer komplicerad än vad den här modellen ger sken av, på grund av detta har 

denna linjära modell fått utstå mycket kritik. Denna kritik riktar sig mot att modellen är för 

Meddelande 

Brus 

Kanal Mottagare Sändare 
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enkelriktad och saknar feedback. En bättre definition på kommunikation, enligt Heide (s.31-

33), är den meningsskapande synen där de båda parterna gemensamt utgör kommunikationen.  

 

I den meningsskapande synen på kommunikation, som nedan presenteras, finns ytterligare 

objekt utöver transmissionssynsättet som bör definieras (Kotler, 1993, s.385): 

 

• Kodning – Process där olika tankar uttrycks med symboler. 

• Avkodning – Process där mottagaren sammankopplar en mening till de symboler som 

är kodade av sändaren. 

• Respons – Mottagarens reaktion efter exponeringen och tolkningen av meddelandet. 

 

 
Figur 2. Meningsskapande syn på kommunikation (Kotler, 1993, s.385). 

 

I denna modell framgår det att mottagaren utsätts för tolkning och avkodar det sändaren 

kodade. Således är mottagaren delaktig och medskapare av betydelsen av meddelandet.  

 

Ovannämnda kommunikationsteorier är välkända, dock fokuserar vi enbart på en liten del av 

kommunikationsprocessen. Kodning, meddelande och avkodning är de objekt som studien 

koncentrerar sig på, men kanske framförallt kodning och meddelande. Vi har valt att klarlägga 

dessa två kommunikationsteorier för att bidra till att läsaren av denna studie erhåller 

grundläggande kunskap om vad kommunikation utgörs av. Dock vill vi tydliggöra att dessa 

teorier inte kommer att belysas vidare, utan istället vara en del av följande teorier som 

behandlar varumärkens identitet och det kulturella meningsförmedlandet som varumärket 

bidrar till.   

Kodning 

Brus 

Avkodning Mottagare Sändare 

 
 
 

Kanal 

Meddelande 

Respons Respons 
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2.2.2 Varumärkesteori 

2.2.2.1 Vad är ett varumärke? 
Enligt patent och registreringsverket (PRV) så definieras vad ett varumärke är på följande 

sätt: “Ett varumärke är ett kännetecken som företag använder för att skilja sina varor eller 

tjänster från andras, till exempel ett ord eller någon annan grafisk symbol som kännetecknar 

en vara eller en tjänst.” 1 

     Denna förklaring har en samstämmighet med engelskans benämning av ”trademark”. Dock 

är ordet inte tillräckligt beskrivande då även associationer, på senare tid, sammankopplas till 

varumärken. Istället förefaller engelskans term ”branding” vara mer omfattande och 

känslomässigt förmedlande för att tydliggöra identitets- och imageaspekten (Kotler, 1993, 

s.229). McDonalds marknadschef Larry Light menar att: “A trademark identifies a product, a 

service, a corporation. A brand identifies a promise. It is more than a trademark. It is a 

trustmark of enormous value.”. 

 

Det finns flera forskare som framhåller teorier som tydliggör vad ett varumärke är samt deras 

tillhörande identitet, vilket från konsumenternas perspektiv uppfattas som varumärkens 

image. Två av dessa forskare är Jean-Noël Kapferer och David A. Aaker.    

2.2.2.2 Kapferers identitetsprisma 
 

Figur 3. Kapferers identitetsprisma (Kapferer, 1997, s.100) 

                                                 
1 http://www.prv.se/varumarke/start.html 20061123 
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“These are the six facets which define the identity of a brand as well as the boundaries 

within which it is free to change or to develop.” (Kapferer, 1997, s.105) 

 

Kapferer menar att företagens identitet ska förgå företagens image. Identiteten formas av det 

egna företaget och är den bärande ställningen i företagets hela konstruktion och uppbyggnad. 

Image är istället den omgivande allmänhetens uppfattning om företaget. Anledningen till att 

teorin kring varumärkenas identitet är viktig klargör Kapferer på följande sätt: “The identity 

concept is crucial for three reasons: a brand needs to be durable, to send out coherent signs 

and to be realistic.” (1997, s.99). 

     För att fullt förstå varumärkens identitet måste vi även ta hänsyn till konsumentens image 

av varumärket, vilket Kapferer framför med sin teori om identitetsprismat. Denna prisma 

består av sex fasetter och samtliga utgör en del av företagets identitet: 

 

• Physique – Varumärkets grundläggande karaktärsdrag (Coca-Colas röda färg). 

• Personality – Ett varumärke kan inneha en egen personlighet som genom 

kommunikation kan utvecklas till en karaktär som konsumenten associerar till 

mänsklighet. 

• Culture  – Alla varumärken har ett kulturellt ursprung som bidrar till att förmedla 

vissa värden till konsumenterna. Varumärket är också en del av den rådande 

kommunikationen. 

• Relationship – Ett varumärke är en relation mellan konsumenter och företag. Detta 

skapar ett underliggande meningsutbyte.    

• Reflection – Varumärket reflekterar kundens image och är en sorts identifikation. 

Denna fasett är en fiktiv avbilning som företaget målat upp av målgruppen. 

• Self-image – Vi skapar en bild av oss själva genom våra attityder mot de 

varumärken vi använder.  

 

Physique, relationship och reflection är fasetter som är explicit synliga för allmänheten. De 

övriga tre fasetterna, personality, culture och self-image, är inre egenskaper som är osynliga 

och underförstådda (Kapferer, 1997, s.99-105). Utöver Kapferers prisma går det att använda 

denna teori tillsammans med en teori utvecklad av Aaker. 
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2.2.2.3 Aakers teori om varumärkets identitet 
Denna teori av Aaker kring varumärkets uppbyggnad kan ses som ett komplement till 

Kapferers teori om varumärkens identitet. 

 

 
Figur 4. Aakers teori om varumärkens identitet (Aaker,1996, s.86) 
 

 

“Brand identity structure includes a core and extended identity. The core identity – the 

central, timeles essence of the brand – is most likely to remain constant as the brand 

travels to new markets and products. The extended identity includes brand identity 

elements, organized into cohesive and meaningful groupings, that provide texture and 

completeness.” (Aaker, 1996, s.68) 

 

Varumärkets identitet är summan av de signaler företaget sänder, medan varumärkets image 

är den bild av varumärket som konsumenter intar (Apéria, 2004, s.79). Enligt Aaker består ett 

varumärke av en kärnidentitet samt en utvidgad identitet. Denna kärnidentitet är fast och 

tidlös, oberoende av växlande trender, och utgör varumärkets innersta personlighet. Det är 

denna kärna som urskiljer företaget från andra företag och gör det unikt. I motsatts till den 

oföränderliga kärnidentiteten finns den utvidgade identiteten som har möjlighet att förändras 

över tid. Den kan innefattas av till exempel företagets slogan eller logotyp (Aaker, 1996, s.86-

89). Aaker förtydligar med denna modell att det sker en kommunikation av varumärkets 

identitet till konsumenten, medan nedanstående modell av Grant McCracken istället förklarar 

hur kulturella värden skapas och överförs. 

 

Core identity 

Extended identity  
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2.2.3 McCrackens kulturellt meningsförmedlande teor i 
 

“The secret of the celebrity endorsement is largely cultural in nature, and that the study 

of the celebrity and endorsement is improved by a cultural perspective.” (McCracken, 

1989, s.320) 

 
 

 
Figur 5. McCrackens (1989 s.315) teori om kulturellt meningsförmedlande genom celebriteter. 

 

Den kulturellt meningsförmedlande teorin är McCracken (1989) upphovsman till. Teorin 

består av tre steg där meningen (det vill säga den kulturella värdegrunden) förs över från de 

roller karaktären intar, för att sedan överföras till produkten, och därefter genom produkten till 

konsumenten. Denna kulturellt meningsförmedlande teori fungerar när celebritetens och 

filmens egenskaper blir en del av produktens egenskaper. McCracken menar att alla 

celebriteter har sina egna karaktärsdrag som ålder, kön, klasstillhörighet, personlighet, livsstil 

och kulturell bakgrund. Därför är det inte lämpligt för celebriteter att marknadsföra alla typer 

av produkter. Produkt, celebritet och film bör därför sammankopplas för att skapa den 

avsedda helhetsbilden (Apéria, 2004, s.76-78). Hye-Jin Paek menar i sin artikel att: “The 

success of celebrity-endorsed ads depends on whether the celebrity endorser is meaningful 

within a culture’s consumer values and norms.” (2005, s.134). 

     Denna modell har tidigare applicerats på reklamföring som till exempel tidningsannonser 

och TV-mediet, vi avser istället att använda denna modell på produktplacering i film. Det är 

även viktigt att poängtera att den här studien inriktar sig endast på väsentliga delar av 

modellen. I vår studie ligger fokus på kultur- (culture) och marknadsföringsdelen 
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(endorsement), där karaktären tillsammans med filmen samverkar med produkten för att 

skapa en helhetsbild av varumärket. 

 

2.2.4 Sammanfattning av våra teorier 
Vi vill tydliggöra att det finns en koppling mellan McCrackens kulturellt meningsförmedlande 

teori och teorierna som tidigare är framförda av Kapferer och Aaker. Kapferer och Aaker 

utrycker med sina teorier en helhetssyn som tydliggör varumärkets identitet. Vi ämnar utifrån 

dessa övergripande teorier dra paralleller till McCrackens mer grundliga och fördjupade teori. 

McCrackens teori behandlar endast en del av Kapferers prismteori, men fokuserar istället på 

djupet vad gäller relationen (relationship) mellan varumärket och konsumenten. Vi ämnar 

utelämna, som tidigare nämnts, konsumenten och avgränsa oss till det meningsskapande 

skedet. Det infinner sig även en koppling mellan Aakers och McCrackens teori, genom att 

teorierna kan sammanbindas genom varumärkets förekomst. 
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3. METOD 
 

I följande del av studien avser vi att både klargöra och motivera våra metodval. Vi 

presenterar vidare materialurvalet, vilket utgörs av de filmer vi valt med en tillhörande 

motivering till varför vi valt dessa. Vi syftar även till att framlägga och tydliggöra hur 

vår undersökning gått till och vilka kriterier vi har använt oss av för att få fram ett 

styrkt resultat. I slutet av detta kapitel förklaras Lincolns och Gubas syn på validitet och 

reliabilitet inom kvalitativ forskning, vilket är något som vi använt oss utav i vår studie. 

 

Uppsatsen ämnar tydliggöra en djupare förståelse för produktplacering, och dess sätt att skapa 

varumärkens identitet i filmer. Vi anser på grund av detta att en kvalitativ metod är passande. 

Studien bottnar sig i ett hermeneutiskt förhållningssätt genom att vi empiriskt samlar in data 

(Bryman, 2002, s.22-35, 370-371).  

 

3.1 Varför kvalitativ innehållsanalys? 
Vår avsikt är att genomföra denna studie genom en kvalitativ innehållsanalys som fokuserar 

på texter av olika former, och i det här fallet film. Undersökningen kommer inte att resultera i 

någon kvantifierande data, utan istället ligger fokus på en mer allomfattande förståelse. Därför 

anser vi att den kvalitativa innehållsanalysen är lämplig. 

 

Innehållsanalysen kan behandla flertalet kulturartefakter (Bergström, 2000, s.45) och bidrar 

till ett objektivt och systematiskt tillvägagångssätt, vilket gör innehållsanalysen till en bred 

forskningsmetod. Utöver detta har denna innehållsanalys två inriktningar, den kvalitativa och 

den kvantitativa.  

     På grund av att vi valt en kvalitativ metod har vi härmed under denna studie arbetat med 

olika aktiviteter simultant, där flera aktiviteter pågått samtidigt: bland annat har insamling, 

sortering och formatering av data samgått (Creswell, 1997, s.153). Vi avser genom en 

kvalitativ metod att beskriva på ett betydande och meningsfullt sätt förekomsten av 

produktplacering. I motsatts till ett positivistiskt synsätt, där kvantifierbar data strukturerat 

skall tydliggöras, eftersträvar vi istället att inta en grundinställning av att försöka tolka texten. 

I det här fallet innebär det varumärkena i filmerna, och i den kontext varumärket ingår i. 

Positivismen försöker genom förklaring utvinna kunskap medan hermeneutiken försöker 
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genom förståelse finna en betydelse eller mening, som skapas utifrån olika texter (Andersson, 

1979, s.31).  

 

“Termen [hermeneutik] anses härstamma från Hermes, gudarnas sändebud, som skulle 

översätta och förmedla gudarnas budskap till människorna.” (Widerberg, 2002, s.26) 

 

Vi tror att en kvalitativ metod med en hermeneutisk utgångspunkt, baserad på förförståelse, 

möjliggör till en bredare och djupare tolkning genom medförandet av en utvidgad kontext. 

Detta skapar en helhetskänsla, då vi försöker avvinna textens betydelse ur sammanhanget som 

texten ingår i. Forskaren som analyserar en text genom ett hermeneutiskt synsätt syftar till att 

uttyda textens mening utifrån upphovsmannens perspektiv, vilket i vårt fall innebär 

filmmakares och produktplacerares samverkan (Bryman, 2002, s.370). 

 

3.2 Vilka filmer och varför? 
Vår studie avgränsar sig till följande filmer: 2001: A Space Odyssey (1968), Back to the 

Future Part 2 (1989), The Fifth Element (1997), I, Robot (2004) och The Island (2005). Dessa 

filmer är dock inte representativa för alla filmer och våra slutsatser går inte att generalisera till 

alla framtidsfilmer, men detta är heller inte syftet med denna kvalitativa studie. I vår 

undersökning finns det naturligtvis plats för subjektivitet och samtliga filmer vi har valt 

baseras på ett framtidsperspektiv där handlingen i våra valda filmer målas upp på ett skiftande 

sätt. Trots detta anser vi att framtiden kan vara definierad genom produkter och genom dessa 

produkter kan den rådande framtiden avspeglas. I främst framtidsfilmer ges företag en 

möjlighet att framhäva varumärkets önskade och tänkta utveckling. Den teknologiska 

utvecklingen kopplas ofta till framtiden och därför har vi medvetet valt att avgränsa oss till 

framtidsfilmer. Samtidigt som våra valda filmer har många likheter som det futuristiska 

framtidsperspektivet, har de även många olikheter. Vi har medvetet valt filmer som har en 

spridning vad gäller utgivningsår. Detta för att undvika ett bundet tidsperspektiv för 

marknadsföringen av produkten. Utöver de olika utgivningsåren har vi även valt olika genrer. 

Detta i syfte att inte fastna vid en viss marknadsföringsstrategi som kanske endast 

förekommer i en viss genre. De genrer som behandlas i denna uppsats är äventyr, komedi, 

action, thriller och sci-fi. 
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3.3 Hur har undersökning gått till? 
Förekomster av varumärken i filmer behöver inte betyda att det innebär betald 

marknadsföring. Varumärket kan vidare vara en del i det verkliga samhället. Vid vår 

undersökning av filmerna kodade vi med hjälp av ett protokoll all förekommande 

produktplacering, oavsett om det var produktplacering eller om produkter var en del av 

samhället. I och med att vi var två personer som utförde olika delar av materialkodningen, har 

vi kontrollerat varandras kodning för att uppnå tillfredsställande intersubjektivitet. För att 

tydliggöra detta ytterligare menar Alan Bryman (2002, s.203) att: ”det är praktiskt taget 

omöjligt att utforma en kodningsmanual som inte rymmer ett visst mått av tolkning från 

kodarens sida”. Genom att vi uttydde de olika företagens varumärken ur en varierande 

kontext kan vi eventuellt ha förbisett viss produktplacering. Dock syftar vi till att uttyda 

mönster ur protokollet och därefter kunna analysera materialet till ett resultat. 

3.3.1 Bakgrund 
Vi kommer inledningsvis i resultatdelen redogöra för de olika filmernas handling och klargöra 

vilka filmens främsta celebriteter är. Vidare kommer vi att redovisa filmernas genrer och vem 

som regisserat och distribuerat respektive film. Avslutningsvis avser vi att framställa vår 

tolkning av filmens framtidssyn.    

3.3.2 Protokoll 
Utifrån tidigare undersökningar som har analyserat produktplaceringens utveckling (Galacian, 

2004, s.15-36), kan vår studie anknyta till de använda mätningsvariablerna. I den tidigare 

analysen var produktens användning uppdelad i ”seen”, ”mentioned” och ”used”. Vår studie 

väljer istället en annan uppdelning, med aktiv och passiv produkt. Utöver dessa variabler 

innefattas vårat protokoll av flera variabler som hanterar all förekommande produktplacering. 

Detta protokoll anger id-nummer, tid, varumärke, aktiv/passiv produkt samt en beskrivning av 

hur produkten framställs eller används. Detta anser vi skapa en strukturerad överblick som är 

nödvändig för vårt arbete. 

 

Figur 6. Tabellexempel på det använda protokollet. 
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Id-nummer 

För att utmärka samtliga produktplaceringar har vi valt att numrera varje förekomst. Genom 

denna numrering avser vi att, i senare delar av studien, kunna på ett enkelt sätt hänvisa till 

uppträdandet av produktplaceringen.  

 

Tid 

För att få en överblick över produktplaceringen i filmerna använde vi oss av en kolumn med 

tidsangivelser som anger tidpunkten för produktens förekomst. Genom att härigenom påvisa 

när och hur ofta en produkt visas avser vi att urskilja mönster ur filmerna, vilket utmynnar till 

vår slutsats. 

 

Varumärke 

Kolumnen varumärke anger det företag som står för produktplaceringen. Den uppvisar hur 

frekvent varumärket har förekommit. Dock är det viktigt att återigen påpeka att produkter som 

förekommer i filmer kan betraktas som en del av verkligheten, och behöver nödvändigtvis 

inte vara betald produktplacering. Därför kan det vara problematiskt att avgöra om 

produktplaceringen verkligen är avsiktlig. Dessutom kan det förekomma varumärken i 

filmerna som vi inte uppmärksammat. 

 

Aktiv och passiv produkt 

I och med att vi avser att undersöka användandet av produkter i filmerna, har vi valt att dela 

upp produktplaceringen i aktivt och passivt. Anledning till denna uppdelning är att upptäcka 

mönster och dra slutsatser om hur användandet påverkar produktplaceringen. Det är även 

viktigt att nämna att det inte alltid är enkelt att bedöma om en produkt är aktiv eller passiv. 

Därför har vi lagt fram våra riktlinjer för att få en gemensam tolkning av aktiv respektive 

passiv produkt 

 

Med aktiv produkt syftar vi på en produkt som på något sätt fysiskt används, är i rörelse, eller 

syftas till med tal, ljud eller en tydlig blick (till exempel när en karaktär betraktar en produkt). 
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Bild 1. Exempel på aktiv produktplacering. 

 

I filmen Back to the Future Part 2 (1989) som utspelar sig 2015 ser vi huvudkaraktären Marty 

McFly (Micheal J. Fox) använda sig av en svävande bräda för att undvika trubbel med ett 

gäng bråkiga ungdomar. I bilden syns tydligt Nikes framtidsskor som hjälper Marty i flykten. 

Här är Nike ett typexempel på aktiv produkt. 

 

En passiv produkt är enligt vår definition en produkt som finns till och som inte används av 

någon eller syftas till med tal eller ljud. En passiv produkt kan dock bidra till att skapa en 

atmosfär i filmen. Vi vill dock klargöra att vår avsikt med att använda oss av passiva 

produkter inte syftar till att belägga dessa produkter med negativa värden. Istället ska en 

passiv produkt betraktas som en motsats till en aktiv produkt. 

 

 
Bild 2. Exempel på passiv produktplacering. 
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I filmen The Island (1997) som utspelar sig 2019 ser vi ett typiskt passivt exempel på 

produktplacering som infinner sig i en bar som huvudkaraktärerna, Lincoln Six Echo och 

Jordan Two Delta, besöker. I bakgrunden, bakom dansösen, syns en neonskylt för öl-märket 

Budweiser. 

 

Beskrivning 

I samband med att vi påträffade olika varumärken i filmerna, antecknade vi en beskrivning av 

det förekommande sammanhanget och hur produkten användes eller inte användes. Det är 

viktigt att denna beskrivning är neutral och utelämnar subjektiva tolkningar, vilket vi senare i 

vår studie kommer att behandla i analysdelen.  

 

Det är viktigt att poängtera att samtliga ovannämnda mätvariabler hänger samman för att bistå 

med underlag till vår senare behandlade analysdel. Ingen av mätvariablerna kan utelämnas, 

samtliga variabler bidrar till mönstret som vi använder oss av i analysen. 

 

3.3.3 Bildexempel 

Ur de olika filmerna har vi hämtat bildexempel för att påvisa hur produkterna marknadsförs. 

För att tydliggöra marknadsföringen har till varje bild en tillhörande beskrivning. Samtliga 

bilder är upphovsrättsskyddade av senare nämnda respektive filmbolag. 

 

3.3.4 Sammanställning 

Vi kommer att i resultatkapitlets sammanställningsdel redogöra vilka de mest framträdande 

varumärkena för filmen är och förklara hur de bidrar till filmens handling. Denna redogörelse 

sker i samband med den kontext som filmen målar upp och som produkterna blir en del av. Vi 

avser beskriva olika skeden i filmen och hur varumärket får betydelse i olika sammanhang.  

 

3.4 Trovärdighet/Äkthet 

Vi avser vid materialinsamlingen att använda våra strikta och fasta ramar som utgörs av 

protokollen till filmerna, i syfte att skapa en så god trovärdighet och äkthet som möjligt vid 

genomförandet av denna kvalitativa innehållsanalys. Eftersom den kvalitativa 
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undersökningens främsta intresse inte är mätning, utan istället djupare förståelse, menar vi att 

reliabilitets- och validitetsaspekten inte är passande för vår studie. Istället vill vi använda ett 

mer adekvat mätningsförfarande för den här typen av studier. Vi definierar och värderar 

reliabilitet respektive validitet som trovärdighet (”trustworthiness”) och äkthet 

(”authenticity”), i enlighet med Lincoln och Guba (Bryman, 2002, s.257-258). Denna 

trovärdighet består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Vidare består äkthet av fem delkriterier: rättvis bild, 

ontologisk autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet samt taktisk autencitet. 

Nämnda kriterier åskådliggör enligt Lincoln och Guba en verklighet som kan bestå av flera 

alternativa och subjektiva beskrivningar. De vill påvisa att det inte finns någon absolut 

sanning i den sociala verkligheten (Bryman, 2002, s.258-261). Vi följer dessa 

mätningsdefinitioner (trovärdighet och äkthet) genom att vi ser över varandras kodning av 

produktplaceringsförekomster för att uppnå ett samstämmigt och tillförlitligt resultat.
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4. RESULTAT 
 

I följande kapitel presenteras resultatet av produktplaceringen i våra fem valda filmer. 

Vi kommer att presentera bakgrund, protokoll, bildexempel och sammanställning av 

varumärkesförekomster för varje film. Vidare kommer detta resultat att leda fram till 

den senare analysdelen som behandlas i kapitel 5.  

 

4.1 2001: A Space Odyssey (1968) 

4.1.1 Bakgrund 
Regissören Stanley Kubrick skildrar genom denna klassiska framtidsfilm människans 

förfäders apliknande historia, där aporna upptäcker en monolit, utplacerad av utomjordingar. 

Senare år 1999 upptäcker människan en monolit och bestämmer sig för att ta reda på dess 

ursprung, och beger sig ut i rymden. Rymdskeppet är högteknologiskt och styrs av den 

intelligenta roboten HAL. 

     2001: A Space Odyssey är distribuerad av filmbolagen Metro-Goldwyn-Mayer, Warner 

Bros och Turner Entertainment. Detta är en framtidsfilm tillhörande genrerna äventyr och 

drama, med Keri Dullea och Gary Lockwood, som filosofiskt behandlar människans 

utveckling. Enligt vår uppfattning har denna film en allvarlig framtidssyn där tekniken är 

idealisk.  

 

4.1.2 Protokoll 
 
Id Tid Varumärke  Aktiv/passiv  Beskrivning 
1 00:22:53 Pan Am Aktiv Logotypen syns på sidan om rymdskeppet. 
2 00:23:42 IBM Aktiv IBM syns på instrumentbrädan i rymdskeppet. 
3 00:27:00 Hilton Passiv Namnet på hotellkedjan Hilton går att tyda på väggen. 

4 00:27:22 Bell Aktiv 
"Im gonna make couple of phone calls.." säger Dr. Floyd. 
Logotyp för Bell syns på väggen. 

5 00:27:22 
Howard 

Johnsons Aktiv 

"..you go ahead to the restaurant. I'll meet you there" 
säger Dr. Floyd till Miller. Logotyp för restaurangen syns 
på väggen. 

6 00:27:43 Bell Aktiv Logotypen visas på displayen till telefonen. 
7 00:29:27 Hilton Passiv Under en diskussion exponeras Hilton i bakgrunden. 
8 00:34:33 Pan Am Aktiv Under flygturen serveras mat, där logotypen exponeras. 

9 00:58:38 BBC Aktiv 
Astronauterna ser på bandade nyhetsinslag från BBC i 
samband med måltiden. 

Speltid: 02:25:49 
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4.1.3 Bildexempel 
 
  

 

1. Rymdskeppet färdas 
stillsamt framåt, mot 
rymdstationen längre bort. Pan 
Am-logotypen går att utläsa på 
utsidan av rymdskeppet. 

 

2. Centrerat på 
instrumentbrädan i 
rymdskeppet syns logotypen för 
IBM. 

 

4 och 5. Inne i rymdstationen 
möts Dr. Floyd och Miller. I 
väntan på att resa beger de sig 
för att äta frukost på Howard 
Johnsson’s Restaurant. Innan 
frukosten stannar Dr. Floyd 
till för att kontakta sin dotter, 
med den framtida 
videotelefonen av märket Bell. 
Båda företagens logotyper 
exponeras på väggen. 

 

8. Väl inne i rymdskeppet, 
serveras mat till Dr. Floyd i 
vätskeform, som förtärs med 
sugrör. Bredvid maträtten 
exponeras Pan Am-logotypen. 
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9. Dr.Poole sitter i 
rymdskeppet och äter sin 
måltid, samtidigt som han ser 
på ett bandat nyhetsinslag från 
BBC. 

 

4.1.4 Sammanställning 
Redan i framtidsfilmen 2001: A Space Odyssey, från 1968, förekom flera varumärken. De 

allra flesta av dessa är aktiva och bidragande till filmens handling. 

     Det mest framträdande, och kanske mest använda varumärket i filmen anser vi vara Pan 

Am som bidrar till att människor kan utföra rymdresor, på ett liknande sätt som vi idag 

använder traditionella flygplan. Pan Am-logotypen exponeras flertalet gånger, både på sidan 

av rymdfarkosten (bild 1) som sakteligen färdas mot sin destination, men även på de 

lunchbrickor som resenärerna använder under rymdresan (bild 8). Dessutom är även IBM 

bidragande till dessa rymdresor då företaget är en del av rymdfarkosten (bild 2). Väl vid 

rymdstationen, eller den moderna flygplatsen i rymden, använder en av filmens karaktärer en 

modern videotelefon av märket Bell för att kontakta sin dotter hemma på jorden. Utöver dessa 

nämnda varumärken förekommer även andra varumärken som hotellkedjan Hilton, 

restaurangkedjan Howard Johnsons och tv-kanalen BBC. Dessa är dock inte centrala i filmen. 

 

4.2 Back to the Future Part 2 (1989) 

4.2.1 Bakgrund 
Dr. Emmet Brown (Christopher Lloyd), Marty McFly (Michael J.Fox) och Jennifer Parker 

(Elisabeth Shue) åker till år 2015 med sin DeLorean tidsmaskin, uppfunnen av den galne 

vetenskapsmannen Emmet, för att rätta till några problem i framtiden. Väl i framtiden stjäl 

Biff Tannen (Thomas F. Wilson) tidsmaskinen och åker tillbaka i tiden och ger en bok med 50 

års sportresultat till sitt yngre jag. Nu måste Marty och Doc åka tillbaka i tiden för att stoppa 

den yngre Biff från att utnyttja boken... 

     Denna äventyrskomedi, regisserad av Robert Zemeckis och distribuerad av Universal 

Pictures, är del två i den trilogi som tar med oss på resa, både till framtiden och till det 

förflutna. Denna film har flera alternativa framtidsavspeglingar, beroende på de handlingar 



RESULTAT 

  

 25 

som utförs i filmen. Trots motgångar lyckas karaktärerna i denna film rädda framtiden och 

skapa ett lyckligt slut, och härmed en glad framtidssyn. 

 

4.2.2 Protokoll 
 

Id Tid Varumärke  Aktiv/passiv  Beskrivning 

1 00:00:37 Toyota Aktiv 
Bilen som står parkerad i garaget av märket Toyota 
beundras av Marty. 

2 00:01:16 

DeLorean 
Motor 

Company Aktiv Doc kommer infarandes med bilen DMC-12. 

3 00:01:40 

Miller 
Brewing 

Company Aktiv 
Tidsmaskinen DMC-12 använder hushållsavfall och öl 
av märket Miller som bränsle. 

4 00:02:21 Adidas Aktiv Biff kommer utspringandes med en Adidas overall. 

5 00:02:30 

DeLorean 
Motor 

Company Aktiv Biff upptäcker bilen och nämner märket. 
6 00:02:34 Volkswagen Passiv En Volkswagen Mini Van står parkerad längs gatan. 

7 00:07:50 Nike Aktiv 
Marty tar på sig framtidsskor av märket Nike och 
kommenterar den automatiska snörningen. 

8 00:08:44 Pepsi Aktiv "Go in and order a Pepsi" säger Doc till Marty. 
9 00:09:12 USA Today Aktiv Doc visar en nyhetstidning för Marty. 

10 00:11:12 Texaco Aktiv 
"Welcome to Texaco" hörs i högtalare samtidigt som 
bensinmacken visas. 

11 00:11:27 Jaws Aktiv Biografen visar filmen Holomax Jaws 19. 

12 00:12:00 Jaws Passiv 
I ett skyltfönster för en antikaffär som Marty passerar 
saluförs den första filmen av Jaws. 

13 00:12:00 Perrier Passiv 
Även Mineralvatten av märket Perrier säljes i 
antikaffären. 

14 00:12:00 JVC Passiv Likaså en filmkamera av märket JVC finns till salu. 

15 00:12:12 
Michael 
Jackson Passiv 

Låten "Beat It" av Michael Jackson spelas i 
bakgrunden i Cafe 80's. 

16 00:12:31 JVC Aktiv 
Beställningar i caféet sköts av maskiner av märket 
JVC. 

17 00:13:02 Pepsi Aktiv 

"All i want is a Pepsi" säger Marty när han beställer, 
sedan följer en lång exponering av Pepsi när han 
samtalar med Biff. 

18 00:14:38 Nintendo Aktiv 
Marty spelar arkadspelet "Wild Gunman" från 
Nintendo. 

19 00:17:43 Mattel Aktiv 
Marty åker hoverboard av leksaksmärket Mattel för att 
undvika ungdomsgänget. 

20 00:18:34 Nike Aktiv Vid flykten exponeras Martys framtidsskor från Nike. 

21 00:18:50 BMW Aktiv 
Griff råkar slå slagträt mot en BMW 633csi, när han 
missar Marty. 

22 00:21:04 Cubs Aktiv "Cubs wins world series" visas på storbildsskärm. 

23 00:22:01 Pepsi Passiv 
En skylt för Pepsi exponeras i bakgrunden med jämna 
mellanrum. 

24 00:22:14 Ford Aktiv 
Marty Jr blir nästan överkörd av en framtidsbil av 
märket Ford 

25 00:22:47 USA Today Aktiv 
Marty och Doc läser den uppdaterade nyhetstidningen 
från USA Today. 

26 00:22:54 USA Today Passiv 
Framtida nyhetsfotografer för USA Today består av 
flygande robotar. 
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27 00:26:23 AT&T Aktiv 
AT&T har i framtiden utvecklat ett låssystem som 
används genom fingeravtryck. 

28 00:28:50 Rolls-Royce Aktiv 
Lorraine berättar om bilolyckan George McFly var med 
om i sin ungdom. 

29 00:30:04 Rolls-Royce Aktiv 
Lorraine fortsätter prata om olyckan och nämner Rolls-
Royce. 

30 00:31:49 Pizza Hut Aktiv En mini-pizza från Pizza Hut äts vid middagsbordet. 

31 00:31:57 
Black & 
Decker Aktiv 

Hydrator av märket Black & Decker används för att 
pizzan ska svälla upp till normalstorlek. 

32 00:32:19 Pepsi Aktiv Martys dotter, Marlene, dricker en Pepsi till maten. 

33 00:34:01 AT&T Aktiv 
"Thank you for using AT&T" sägs när videosamtalet är 
över. 

34 00:39:17 
Michael 
Jackson Passiv Affischer på Michael Jackson syns på väggarna. 

35 00:41:43 Nike Aktiv Martys nutida Nikeskor exponeras. 

36 00:45:43 
Justerini & 

Brooks Aktiv Lorraine dricker ett glas whiskey av märket J&B. 

37 00:45:47 

J&B, 
Beefeater, 
Bacardi.. Passiv Diverse alkoholflaskor står vid bardisken. 

38 00:53:47 
Clint 

Eastwood Aktiv 
Reklam för Clint Eastwoods westernfilmer. "Great flick. 
The guy is briliant" säger Biff. 

39 00:58:38 

DeLorean 
Motor 

Company Aktiv 
DMC kommer till undsättning och räddar Marty undan 
Biff. 

40 01:03:30 Ford Passiv 
En veteranbil av märket Ford står parkerad längs 
gatan. 

41 01:03:50 U.S.Army Passiv 
En skylt med "Job for a Man. U.S.Army" visas vid 
trotoaren. 

42 01:04:13 Calvin Klein Aktiv Lorraine säger att hon ska till dansen med Calvin Klein. 
43 01:07:13 Ford Aktiv Marty gömmer sig i Biffs veteranbil av märket Ford. 

44 01:08:13 

DeLorean 
Motor 

Company Aktiv "I can’t take the DeLorean into daylight.." säger Doc. 
45 01:12:45 Early Times Aktiv Early Times whisky blandas i bålen vid skolbalen. 
46 01:13:25 Calvin Klein Aktiv "Who is that punk Calvin Klein?" säger Biff frågande. 
47 01:26:28 Ford Aktiv "Marty, he's in a 46 Ford.." säger Doc när de jagar Biff. 

48 01:26:28 

DeLorean 
Motor 

Company Aktiv "We are in a DeLorian.." säger Doc under biljakten. 

49 01:27:42 Nike Aktiv 
Marty använder en hoverboard för att åka med Biffs bil, 
samtidigt som Nikeskorna exponeras. 

50 01:30:25 

DeLorean 
Motor 

Company Aktiv 
Doc, tillsammans med DMC-12, räddar Marty undan 
Biff. 

51 01:36:54 

DeLorean 
Motor 

Company Aktiv DMC-12 kommer farande och transporteras i tiden. 
Speltid: 01:43:36 
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4.2.3 Bildexempel 
 

 

1. Marty och Jennifer har en diskussion på 
uppfarten till Martys hem, när Doc plötsligt 
med blixt och dunder, kommer farandes 
med sin tidsmaskin, en DeLorean DMC-12. 

 

3. Det är brådskande. Doc och Marty 
måste till framtiden för att rätta till några 
problem. Doc fyller tidsmaskinen med 
bränsle i form av hushållsavfall och öl, av 
märket Miller. 
 

 

7. Väl i framtiden ges Marty tidstypisk 
klädsel. Här ser vi framtidens skor, av 
märket Nike, med automatisk snörning. 
 

 

9. Doc berättar vad uppdraget går ut på, 
och visar Marty nyhetstidningen USA 
Today. 
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10. Marty traskar iväg i den futuristiska 
staden, och upptäcker att i framtiden finns 
Texaco kvar som bensinmack. 
 

 

17. Marty möter en futuristisk servitris på 
Café 80’s när han beställer en Pepsi. 

 

20. I flykten från Griff Tannen och hans 
gäng, använder Marty hoverboard av 
märket Mattel, samtidigt som Nike-skorna 
exponeras flitigt. 
 

 

33. Hemma hos framtidens Marty används 
en storbildstelefon av märket AT&T. 
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37. Hemma hos Martys framtida mor, 
exponeras diverse alkoholflaskor vid 
bardisken. J&B, Beefeater och Bacardi går 
att tyda. 

 

39. Marty hamnar i bråk med Biff Tannen 
och när det känns som slutet är nära för 
Marty så kommer DeLorean DMC till 
undsättning. 

 

4.2.4 Sammanställning 
De mest framträdande varumärkena i denna ungdomliga framtidsfilm är enligt oss sportbilen 

DeLorean DMC-12, sportvarumärket Nike, läskedrycken Pepsi och nyhetstidningen USA 

Today. Bortsett från dessa framträdande varumärken består filmen av flertalet olika 

varumärken. 

     Tidigt i filmen kommer den galne professorn Dr. Emmet Brown infarandes med sportbilen 

DeLorean DMC-12 (bild 1) för att möta Marty. Tillsammans lämnar de nutiden för att, med 

DeLorean som är en tidsmaskin, ta sig till framtiden. Samtidigt som DMC-12 är en 

framtidsbil i egenskap av att den kan flyga är den också en modern sportbil och genom 

DeLorean är framtidsresor möjliga. Förutom att DeLorean agerar tidsmaskin uppträder även 

varumärket flera gånger som en medhjälpare, då Marty räddas undan svåra knipor. Marty bär 

både i den aktuella tid han kommer ifrån och i framtiden skor av märket Nike. Det första 

Marty gör när han har hamnat i den framtida staden är att byta till tidsenliga kläder i syfte att 

smälta in. Det är nu Marty tar på sig Nikes framtidsskor med automatisk snörning (bild 7). I 

denna stad finns Café 80’s som serverar en modern variant av läskedrycken Pepsi (bild 17). 

Tillsammans med andra varumärken som förekommer i caféet, som till exempel Nintendo och 

JVC, får Pepsi enligt oss en modern och ungdomlig prägel. Vidare består framtidens 

nyhetsreportrar av flygande robotar som på ett effektivt sätt kan uppdatera den traditionella 

papperstidningen från USA Today. Denna nyhetstidning från USA Today är ofta 
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framträdande då Marty och Doc använder denna i syfte att bekräfta att deras uppdrag är 

slutfört och framtiden säkrad. 

     Bortsett från dessa vanligt förekommande varumärken finns många olika typer av 

produkter. Allt från leksakstillverkare (Mattel) och bilmärken (Ford, BMW, Rolls-Royce) till 

restauranger (Pizza-Hut) och drycker (Miller, Bacardi, J&B, Beefeater). 

 

4.3 The Fifth Element (1997) 

4.3.1 Bakgrund 
I framtiden, år 2259, hotas vår civilisation av ondska. Endast det femte elementet, Leeloo 

(Milla Jovovich), kan stoppa ondskan från att utplåna allt liv. Leeloo får hjälp av en ex-soldat, 

numera arbetande som taxichaufför, Korben Dallas (Bruce Willis). Olyckligtvis får även 

ondskan hjälp av Mr. Zorg (Gary Oldman), som försöker tjäna pengar på det kaos som 

komma skall. 

     The Fifth Element är en äventyrsfilm tillhörande genrerna action och thriller. Filmen 

utspelar sig i framtiden år 2259, bland flygande farkoster och utomjordingar. Den är 

regisserad av Luc Besson och distribuerad av filmbolaget Columbia Pictures och skildrar 

framtiden som nedstämd eftersom mänsklighetens existens är beroende av huvudkaraktären 

Leeloo, som är det femte avgörande elementet.  

4.3.2 Protokoll 
 

Id Tid Varumärke Aktiv/passiv  Beskrivning 

1 00:06:10 
Grappa 
Vinaccia Aktiv 

Billy hämtar den italienska spritdrycken, Grappa 
Vinaccia, för att skåla professorns upptäckt. 

2 00:36:49 McDonalds Aktiv 
Framtidens poliser använder drive-in för att äta lunch 
på McDonalds. 

3 00:37:07 Coca-Cola Aktiv 
Polisen spiller sin Coca-Cola som han får vid 
beställningen från drive-in-restaurangen. 

4 00:38:18 McDonalds Aktiv 
De förföljande poliserna krockar med ett godståg från 
McDonalds. 

Speltid: 02:06:19 
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4.3.3 Bildexempel 
 

 

1. I Egypten år 1914, firas professorns 
upptäckt med att skåla med den 
italienska drycken Grappa Vinaccia. 
 

 

2. Den patrullerande polisfarkosten 
stannar upp vid McDonalds drive-in 
för att äta lunch... 
 

 

3. …när plötsligt taxichauffören, 
Korben Dallas, kommer förbifarande 
och gör så att polismannen spiller sin 
Coca-Cola. 
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4. Den flygande polisfarkosten tar upp 
jakten efter taxin, men råkar ut för en 
krock med ett godståg innehållande 
varor från McDonalds. 

 

4.3.4 Sammanställning 
I framtidsfilmen, The Fifth Element, påträffades inte många förekomster av 

produktplaceringar. Istället var McDonalds det utmärkande varumärket som fick mest tid i 

filmen. Denna film skulle kunna efterliknas med en reklamfilm för McDonalds, i och med 

avsaknaden av konkurrerande varumärken. 

     Användandet av varumärket McDonalds, är i denna film, koncentrerad till ett visst skede i 

filmen. Denna fas infinner sig ganska tidigt i filmen då Leeloo är på rymmen från 

myndigheterna. I samband med rymningen möts huvudkaraktärerna Korben Dallas och 

Leeloo för första gången. Korben fattar tycke för Leeloo och blir involverad i den 

efterföljande biljakten med flygande farkoster i den futuristiska staden. I denna 

actionspäckade jakt blir McDonalds varumärke exponerat, då framtidens poliser äter lunch 

vid en McDonalds drive-in (bild 2). Korben och Leeloo kommer farandes och snuddar de 

lunchande polisernas farkost, som i sin tur spiller dryck av märket Coca-Cola (bild 3). 

Poliserna tar upp jakten på Korben och Leeloo för att senare åka in i ett godståg märkt med 

McDonalds logotyp (bild 4). Detta godståg från McDonalds hindrar således polisernas jakt 

och låter Korben och Leeloo att komma undan. 

 

4.4 I, Robot (2004) 

4.4.1 Bakgrund 
Filmen I, Robot utspelar sig år 2035, då företaget US Robotics (USR) har etablerat 

massproduktion av robotar och börjat lanseringen av den nya robotmodellen NS-5. Tidigare 

produktion av robotar har givit USR en helt dominant ställning i och med att robotar har blivit 

som en medhjälpare till människan för att underlätta hennes vardag. Hittills har robotarna följt 

tre gyllene regler som huvudsakligen innebär att en robot aldrig får skada någon människa. 
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Men i och med lanseringen av den nya NS-5 roboten så har en högt uppsatt forskare på USR 

troligen bragts om livet och vad eller vem som kan ha dödat forskaren vet ingen. Polisen Del 

Spooner (Will Smith) kopplas in i fallet och tillsammans med doktor Susan Calvin (Bridget 

Moyanahan), även hon anställd av USR, ska de försöka ta reda på vad som kan ha hänt den 

mystiskt döde forskaren. 

     I, Robot är regisserad av Alex Proyas och distribuerad av filmbolaget 20th Century Fox. 

Filmen framställer framtiden som uppbyggd av monopolföretaget USR och deras tilltänkta 

hjälpsamma robotar. Filmen tillhör genrerna action och thriller. I denna filmiska framtid 

behandlas den allt mer intensifierade konflikten mellan människa/maskin, där robotarna 

genomför en våldsam revolution. Detta leder till en dyster framtidssyn för människan. 

 

4.4.2 Protokoll 
 

Id Tid Varumärke  Aktiv/passiv  Beskrivning 

1 00:02:23 JVC Aktiv 
Del Spooner sätter på sin JVC-musikspelare. Låten 
"Superstition" börjar spelas. 

2 00:03:09 Converse Aktiv 

Spooner tar på sig ett par skor av märket Converse. Det 
står Converse både på skokartongen och på skona. 
Spooner säger "thing of beauty".   

3 00:03:20 FedEx Aktiv 
En robot med FedEx-logotype möter Spooner utanför 
dörren. 

4 00:04:11 USR Aktiv 

När Spooner tagit sig ner till centrum visas en reklamfilm, 
med den nya roboten NS-5, på en storbildsskärm. 
Reklamfilmen visar att roboten tillverkas av USR. 

5 00:05:43 Converse Aktiv 

Spooner är hemma hos sin mormor. Hon frågar vad han 
har på fötterna och han lyfter då upp sina Converse skor 
och säger att de är från år 2004.  

6 00:09:34 USR Passiv USR visas på en skyskrapa. 

7 00:09:52 Audi Aktiv 
Spooner kör en framtidsmodell av bilmärket Audi. Bilen 
parkeras utanför ingången till USR.  

8 00:10:10 USR Passiv 
USR märket syns på ingången och på golvet som 
Spooner sedermera går på. 

9 00:22:55 Audi/USR Aktiv 

Spooner och Dr. Susan Calvin jagar nya roboten NS-5 i 
en Audi. De kör till ett lager som det på dörrarna står 
USR. 

10 00:36:18 Audi Aktiv 

Spooner kör mot en grind som öppnas. Vi ser Audin åka 
igenom grinden. Spooner kliver därefter ur Audin utanför 
ett stort hus. 

11 

00:36:55 
00:38:30 
00:38:37 USR Aktiv 

Spooner behöver identifiera sig med en USR-dator för att 
komma in i byggnaden. Vidare i huset exponeras USR 
flera gånger, bland annat ytterligare på en datorskärm, 
samt på ett papper. 

12 00:46:51 USR Aktiv 
Det kör förbi en stor tågliknande farkost som det står 
USR på. 

13 00:47:02 H2O Penta Passiv 
Spooner lämnar återigen sin bostad. Han går förbi en 
skylt som det står H2O Penta på. 

14 00:49:35 USR Aktiv 

Spooner sitter på jobbet och betraktar en skärm med 
inspelat material från Dr. Alfred Lanning. På skärmen 
syns logotypen för USR. 
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15 00:49:55 USR Passiv USR-logotypen syns på en skyskrapa. 
16 00:50:18 USR Aktiv USR-märket kan vi se på Dr. Susan Calvins ärm. 

17 00:51:25 Audi Aktiv 

Spooner är återigen ute på motorvägen och kör med sin 
Audi som sakteliga åker mot kameran. Kameran följer 
Audin från bilens utsida till bilens insida.  

18 00:52:31 USR Aktiv 
Två tågliknande farkoster åker förbi Spooners Audi. 
Audin hamnar mellan farkosterna. 

19 00:53:00 
Audi och 

USR Aktiv 
Vi ser tydligt Audi-logotypen på bilens baksida och 
framför bilen syns den andra farkosten från USR. 

20 

00:52:53 
00:53:53 
00:54:42  Audi Aktiv 

.Hela tiden blir nu Audin omringad av robotar som 
kommer ut ifrån de tågliknande farkosterna. Vid två 
tillfällen syns Audi-märket på bilens ratt Spooner säger 
"get out of my car" De tågliknande farkosterna försöker 
klämma ihop Spooner och Audin. Det leder till att Audin 
snurrar runt. Bilen krockar. 

21 00:56:23 Converse Aktiv 
Spooner kollar efter krocken med Audin ner på sina 
Converseskor och upptäcker att de har blivit smutsiga. 

22 00:56:46 Audi Aktiv 
En robot försöker döda Spooner genom att skjuta den 
omkullvälta Audin på honom. 

23 01:01:33 USR Aktiv 
Spooner gömmer en flaska med hudspray som det står 
USR på för Dr. Susan som har anlänt till Spooners hem. 

24 01:02:16 JVC Aktiv 
Susan upptäcker Spooners musikanläggning från JVC. 
När Spooner byter om. 

25 01:02:30 JVC Aktiv Susan försöker sätta på musikspelaren av märket JVC. 

26 01:08:59 USR Aktiv 
Roboten Sonny vänder på ett papper som det står USR 
på och börjar rita sin dröm. 

27 01:15:44 USR Passiv 
Spooner åker till lagret där de gamla robotarna samlats. 
USR visas på lagrets containrar. 

28 01:22:23 USR Aktiv 

NS-5 robotarna kommer inkörandes till både lagret för de 
gamla robotarna och till centrum där människorna finns, 
där de inleder sin s.k. revolution. USR exponeras på de 
tågliknande farkosterna. 

29 
 

01:23:40 USR Passiv På en skyskrapa syns USR. 
Speltid 01:55:00 
 

4.4.3 Bildexempel 
 

 

2. Spooner plockar fram en 
skokartong och sätter på sig 
ett par Converse-skor. Det 
står Converse både på 
skokartongen och på skona.  
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3. När Spooner lämnar sin 
bostad möts han alldeles 
utanför sin dörr av en äldre 
robot som det på bröstet 
står FedEx. Roboten hälsar 
Spooner god morgon och 
säger sig ha ytterligare en 
lyckad leverans klar. 
 

 

9. Spooner och Dr. Susan 
Calvin har inlett en jakt 
efter nya roboten NS-5 som 
lyckats fly. Jakten tas upp i 
Spooners Audi. Audin syns 
först inifrån och sedan ser 
man bilen åka igenom 
USR:s portar till ett 
magasin där tillverkningen 
av robotarna sker. 

 

26. Susan försöker sätta på 
musikspelaren men det 
kommer väldigt hög musik 
och hon försöker då få den 
att stoppa genom att säga åt 
den att stanna. Detta går inte 
utan Spooner stänger av den 
med en klassisk fjärrkontroll. 
 

 

4.3.4 Sammanställning 
I filmen I, Robot finns flertalet produktplaceringar och varumärken, men de mest centrala 

varumärkena anser vi vara Audi, USR och Converse. Detta på grund av att varumärkena har 

fått mest utrymme för exponering i jämförelse med övriga mindre exponerade varumärken, 

som JVC, FedEx och H2O Penta. Till skillnad från de mindre exponerade varumärkena som 

förekommer i korta och få sekvenser, uppträder framförallt Audi och USR genom hela filmen 

och bidrar dessutom till filmens handling.   

     Den framtida varianten av Audis sportbil är något som Spooner ofta använder i sitt yrke 

som polis. Audin blir ett färdmedel och en medhjälpare i utredningen för att lösa mordet på 

Dr. Alfred Lanning, robotarnas konstruktör och fader. Ett exempel på aktivt användande av 

Audis varumärke är sekvensen då Spooner blir attackerad av två tågliknande farkoster, under 

sin färd med sportbilen i en tunnel. Ur de tågliknande farkosterna kommer onda NS-5 robotar 

uthoppandes för att förgöra Spooner. Det blir en kamp för Spooner att hålla kvar bilen på 
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vägen men till slut får robotarna övertaget, vilket leder till att Spooner krockar med sin Audi. 

Denna Audi är dock försedd med välutvecklade krockkuddar som räddar livet på Spooner. 

Motpart till Audi och ”hjälten” Spooner är USR – USRobotics. Varumärket exponeras i I, 

Robot  på bland annat olika skyskrapor, vilket förmedlar USR som ett framgångsrikt företag i 

framtidsstaden som Spooner bor i. Spridandet av produkter från USR är omfattande hos 

medborgarna. Invånarna i staden har sedan länge satt sin tillit till USR och dess 

framtidsrobotar, bortsett från Spooner som är traditionell då han bland annat använder en 

klassisk cd-spelare från JVC (bild 26) som saknar röststyrning och ett par genuina 

Converseskor från 2004 (bild 2). Förutom exponeringen av Converse omnämns varumärkets 

namn flertalet gånger i tal. Ett exempel på detta uppträdande är när Spooner hälsar på hos sin 

mormor och då hon vid middagsbordet frågar vad han har på fötterna. Han svarar med stolthet 

”Converse all star vintage 2004”. I I, Robot  får vi även möta ”den goda” roboten Sonny, som 

ofta tilltalas, och hans namn kan eventuellt härledas till företaget Sony. 

 

4.5 The Island (2005)  

4.5.1 Bakgrund 
The Island utspelar sig år 2019, då företaget Merrick byggt upp ett låtsassamhälle under 

jorden med produktion av så kallade alternativa människor eller kloner. Dessa kloner föds in i 

en schablonvärld, inmatade med uppdiktade intryck, där det enda som ger klonerna hopp i 

livet är att vinna en resa till den påhittade ön - The Island. The Island är endast en 

sammanträffande anledning för Merrick att ta betydande organ från klonerna och ge till deras 

motsvarande original ovan jord, det vill säga i den verkliga världen. Dock lyckas två kloner - 

Lincoln Six Echo (Ewan Mcgregor) och Jordan Two Delta (Scarlett Johansson) med det näst 

intill omöjliga, att rymma ifrån Merricks påhittade värld till världen ovanför.  

     The Island, tillhörande genrerna action och thriller, är regisserad av Michael Bay och 

distribuerad av Dream Works och Warner Bros. Denna film utmålar framtiden som mörk, då 

de nästintill mänskliga klonerna produceras på löpande band i syfte att ge människan ett 

längre liv.   
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4.5.2 Protokoll 
 
Id Tid Varumärke  Aktiv/passiv  Beskrivning 

1 00:03:36 Puma Passiv 

Lincoln Six Echo har vaknat. Han trycker på en knapp och 
ut kommer sprillans nya vita rena uppsättningar av 
Pumaskor. 

2 00:07:27 Aquafina Aktiv Klonerna blir serverade vatten av märket Aquafina. 

3 00:07:47 Speedo Aktiv 
Två kvinnliga kloner ligger och solar solarium, på sig har 
de träningsdräkter av märket Speedo. 

4 00:19:29 Apple Passiv 

Apple-loggan syns på baksidan av en oanvänd skärm som 
står intill Lincoln Six Echo, som tillsammans med Jones 
Three Echo arbetar med sortering av prover. 

5 00:26:32 Xbox Aktiv 

Lincoln Six Echo och hans kvinnliga vän Jordan Two Delta 
utkämpar en match genom att interaktivt slåss. Xbox-
loggan ser vi skymta vid flera tillfällen i bakgrunden.   

6 00:27:12 Aquafina Aktiv I klonernas egna pubbar serveras Aquafina. 

7 00:55:29 Budweiser  Passiv 
Varumärket kan skymtas i bakgrunden när en dansös 
dansar på pubben. 

8  00:55:32 
Royal 

crown cola Passiv RC-märket syns bakom dansösen.  

9 00:56:51 Samsung Passiv 

På baksidan på den tidning som McCord sitter och läser 
på toaletten finns en reklam för mobiltelefoner från 
Samsung. 

10 00:58:17 Chrysler Aktiv McCord tar med sig klonerna från pubben i sin Chrysler. 

11 00:58:49 Budweiser Passiv 
Hemma hos McCord syns, vid flera tillfällen, en lampa i 
bakgrunden med märket Budweiser.   

12 01:05:07 Amtrack Passiv/Aktiv 

Vid tågstationen visas en skylt med märket Amtrack. Detta 
varumärke syns även senare på sätena, i tåget. Senare 
visas tåget susa fram i en väldig fart. 

13 01:08:40 Chrysler Passiv 
De som inlett jagandet efter klonerna har gått igenom 
McCords bil och undersöker nu vem han är. 

14 01:08:54 
Hewlet 

Packard Aktiv 
De jagande har genom en laptop från HP nu börjat 
efterforska vem McCord var. 

15 01:09:48 Amtrack Passiv 
De jagande är på plats på Los Angeles tågstation där de 
går förbi en Amtrack-skylt. 

16 01:10:45 
Calvin 
Klein Aktiv Jordan Two Delta stannar upp för att se på en affisch. 

17 
 01:12:50  
 01:13:06 

MSN 
search Aktiv 

Klonerna kliver in i en kur och använder MSN search för 
att hitta Tom Lincoln som är Lincoln Six Echoes original. 

18 
 01:13:08  
 01:13:50 

MSN 
search Aktiv 

Vid användning av datorn syns MSN-logotypen tydligt på 
skärmen. 

19 
 01:17:25  
 01:19:59 Mack Aktiv 

De jagande använder en lastbilsliknande farkost. Märket 
Mack syns tydligt på lastbilens front. 

20  01:31:07 Michelob Aktiv 
Tom Lincoln dricker Michelob light samtidigt som han talar 
med Lincoln Six Echo. 

21 01:35:57 Nokia Aktiv 
Tom Lincoln använder sin mobiltelefon av märket Nokia 
för att utföra ett videosamtal med Dr. Merrick. 

22 01:36:15 Cadillac Passiv/Aktiv 

Tom Lincoln och Lincoln Six Echo kommer överens om 
vem som ska köra Toms sportbil av märket Cadillac. 
Lincoln Six Echo sätter sig vid ratten och börjar köra. 

23 01:48:33 Tag Heuer Aktiv Lincoln Six Echo tar en av Toms klockor. 

24 01:48:35 

Ben & 
Jerry´s ice 

cream Aktiv Jordan Two Delta bjuder barnen på glass. 

25 01:48:44 
American 
Express Aktiv 

Jordan Two Delta betalar glassen hon bjudit på med ett 
kreditkort från American Express. 

Speltid: 02:16:00 
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4.5.3 Bildexempel 

 

1. I klonernas morgonrutin 
ingår dagliga nya klädesplagg 
från märket Puma. Lincoln Six 
Echo tar på sig denna klädnad 
efter att han vaknat.  

 

11. Lincoln Six Echo och 
Jordan Two Delta är hemma 
hos McCord. McCord som är 
människa, hjälper klonerna att 
fly. 

 

18. Lincoln Six Echo och 
Jordan Two Delta använder 
vid flykten MSN:s moderna 
sökfunktion för att hitta deras 
mänskliga original.   

 

21. Genom ett videosamtal med 
en Nokiamobil kan Tom 
Lincoln varna Dr. Merrick om 
att klonerna är hemma hos 
honom. Nokiamobilen kommer 
även senare att användas av 
Lincoln Six Echo när han tagit 
över Toms person. 

 

4.5.4 Sammanställning 
I denna framtidsfilm förekommer en rad varumärken, ofta tillhörande den framträdande 

teknikbranschen (MSN, Xbox, Nokia, Hewlet Packard, Apple och Samsung), men också 

andra förekommande branscher är dryckes- (Aquafina, Budweiser, Michelob och Baccardi) 

och klädesbranschen (Puma, Speedo, Calvin Klein och Tag Heur). The Island består av 
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många olika varumärken, samtidigt är det svårt att urskilja de mest framträdande varumärkena 

eftersom ingen utmärker sig på grund av den lika fördelade exponeringen. Dock har vi valt de 

mest centrala varumärkena som används av huvudkaraktärerna och påverkar filmens 

handling. 

     I den underjordiska klonvärlden utför klonerna varje morgon sina morgonrutiner. Dagligen 

får klonerna bland annat nya uppsättningar Pumaskor (bild 1), vilka de använder under hela 

filmen. På grund av detta anser vi att Puma är ett centralt varumärke. Det finns mycket 

teknikrelaterade produkter och i ett skede av filmen används MSN:s sökfunktion (bild 18) för 

att bistå de båda flyende klonerna med viktig information. MSN blir en sorts hjälpreda åt ”de 

goda” klonerna i flykten från de jagande. På liknande sätt används en Nokiamobil (bild 21), i 

två förekommande fall, för att på ett modernt sätt skapa kommunikation. Även 

dryckesrelaterade förekomster av produktplacering är vanligt förekommande i filmen. Till 

exempel bidrar Aquafina och Budweiser till filmens kontext och atmosfär genom både den 

aktiva och passiva exponeringen. Dels är produkterna, genom användningen, bidragsgivare 

till handlingen men är även passivt synliga i bakgrunden i flera miljöer.
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5. ANALYS 
 
I följande kapitel framför vi mönster gällande den produktplacering som vi upptäckt 

och redovisat i det tidigare resultatkapitlet. Varumärken som medhjälpare och 

atmosfärbidragare är två av dessa mönster som vi kunnat urskilja, dessutom kan 

placering av produkter i filmer gå överstyr och förstöra filmens attraktionskraft – detta 

diskuteras vidare i följande kapitel. 

 

Det har under historiens gång hela tiden funnits ett behov hos människan av att märka sina 

ägodelar och föremål för att klargöra tillhörigheten. En vara blev härmed förknippad med dess 

bakgrund och vem eller vilka som sammankopplas med föremålet. Men märkning av varor 

kunde också bidra till att undslippa plagiering av imitatörer, och genom att känneteckna en 

vara med ett märke kunde produktmakarna istället framhålla till exempel en produkt med 

kvalitativa egenskaper och nästintill utlova en garanti om att varan var väl genomarbetad 

(Melin, 1999, s.21-27).  

 

“Brand identity is a unique set of brand associantions that the brand strategist aspires 

to create or maintain. These associations represent what the brand stands for and imply 

a promise to customers from the organizational members.” (Uggla, 2001, s.85) 

 

Namn, figurer, tecken, symboler eller design är en definition på betydelsefulla beståndsdelar 

som definierar dagens allt mer varumärkta värld. Ett varumärke ska vara lätt att komma ihåg, 

det ska vara särpräglat och dessutom internationellt gångbart. Men ett varumärke ska förutom 

ovannämnda delar och funktioner även förmedla en identitet, vilket enligt vår uppfattning, är 

det mest avgörande för ett företags hela existens. Kapferer och Aaker menar att denna 

identitet unikgör varumärken i det alltmer växande informationssamhället. Eftersom företagen 

blir alltfler ökar också informationsutbudet. Härmed blir det allt viktigare att utmärka 

företaget och exponera sig som bättre än sina konkurrenter. Detta är en av anledningarna till 

att företag använder sig av celebriteter för att marknadsföra sina produkter, vilket kan 

härledas ur McCrackens kulturellt medlingsförmedlande teori.  

     Vi kan i och med vårt arbete även påvisa att McCrackens teori är applicerbar på 

kändisskap i film. I framtidsfilmen, vilket är föremål för vår studie, kan vi urskilja flertalet 

mönster vad gäller produktplacering. Vi har valt ut produktförekomster som kan kategoriseras 
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under benämningen status. Status är något som överförs från filmen till karaktären och senare 

till produkten, vilket McCrackens teori behandlar. Vidare kan status delas upp i tekniska 

produkter (DeLorean, Audi, MSN och Pan Am) och icketekniska produkter (Converse, Puma, 

Nike, Budweiser och McDonalds). Vi bör nämna att utöver dessa två statusbidragande 

produktuppdelningar kan alla varumärken betraktas som stämningsbidragare på olika sätt. 

Förutom att vi ovan försöker klargöra olika produkters aspekter beträffande status, försöker vi 

vidare redovisa olika varumärkens roll och funktion i våra valda filmer. För att förtydliga 

analysens trovärdighet har vi valt att visa den teoretiska kopplingen till Kapferers och Aakers 

tidigare klarlagda identitetsteorier. 

 

5.1 Utbytet mellan karaktär och varumärke 
Som vi tidigare klargjort, utifrån McCrackens teori om kulturellt meningsförmedlande, 

försiggår det ett utbyte mellan karaktärer och produkter.  

     Ett exempel på detta är skomärket Converse i filmen I, Robot. Denna produkt är enligt vår 

ovannämnda definition härmed en icketeknisk statusprodukt som exponeras flertalet gånger. 

Produktens samtliga förekomster i filmen betraktar vi som aktiv användning, samtidigt som 

skon utgör en del av huvudkaraktären Dell Spooner (Will Smith). Varumärket Converse ger 

huvudkaraktären en traditionell prägel i den annars framtidsmässiga filmen. Till exempel när 

Spooner klär på sig tar han fram en kartong innehållande ett par skor av märket Converse från 

2004 (se 4.4 bild 2), som han ömt förvarar. Han skiner upp och säger ”A thing of beauty”. 

Samtidigt som huvudkaraktären på det här sättet genom varumärket får en uppsättning värden 

sker det även ett utbyte, där Will Smith ger Converse värden från sitt tidigare liv som 

skådespelare i andra filmroller. Dessutom ger filmens karaktär och dess ton känslomässiga 

värden till de förekommande rollerna och produkterna. I och med att I, Robot har en dyster 

syn på framtiden och dess tekniska utveckling vad gäller robotar, kan värden som godhet ges 

till det ondas motsvarighet - det vill säga huvudkaraktären Spooner iklädd ett par 

Converseskor. Converse bidrar till att godheten segrar.  

     Som vi tidigare beskrivit i resultatdelen exponeras varumärket Puma vid Licoln Six Echos 

(Ewan McGregor) morgonrutin i filmen The Island. Den icketekniska statusprodukten bidrar 

till den kulturellt meningsförmedlande teorin i och med att det sker ett utbyte mellan 

huvudkaraktären Lincoln Six Echo och varumärket Puma. I The Island, som har en mörk 

framtidssyn, utmålas Puma som förvaltare av Lincoln Six Echos framtid och huvudkaraktären 

erhåller härmed värden av trygghet som ges från Puma. I motsats bidrar också Ewan 
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McGregor till uppbyggandet av Pumas identitet genom att bland annat avge värden som att 

alla alternativa människor, det vill säga kloner, ska ha skor av märket Puma. Något som kan 

kopplas till att den vanliga människan i verkligheten likaså ska bära skor av märket Puma.  

     På liknande sätt som med Converse och Puma sker det ett utbyte mellan den icketekniska 

statusprodukten Nike och huvudkaraktären Marty McFly (Micheal J. Fox) i äventyrskomedin 

Back to the Future Part 2. Samtidigt som Nike bygger upp Marty, bygger också Micheal J. 

Fox upp varumärket Nike. Det finns dock en stor skillnad mellan ovannämnda filmer och den 

här filmens kontext och ton. I Back to the Future Part 2 erhåller varumärket istället andra 

värden i och med tonen i filmen. Eftersom filmen är mer äventyrlig, ungdomlig och rolig ges 

det utrymme för Nike att associera sig till dessa hänseenden. 

 

5.2 Varumärket som medhjälpare 
Produkter kan ofta förekomma som aktiva medhjälpare i olika filmer. Samtliga förekomster 

av Nike i filmen Back to the Future Part 2 har varit aktiva, antingen när Marty tar på sig 

produkten eller när han lyckas undkomma trubbel. Nike har tagit fasta på Marty McFlys 

ungdomliga hjälteroll i samband med de exponeringar av varumärket som ofta sker i 

anslutning till Martys hjältemodiga insatser (se 4.2 bild 20).  

     På samma sätt kan företaget DeLorean Motor Company kopplas till en aktiv 

medhjälparroll, då bilmodellen DMC-12 ofta kommer till undsättning och räddar Marty (se 

4.2 bild 39). DeLorean kategoriserar vi som en teknisk statusprodukt eftersom den är en 

sportbil med modern framtidsaktig design, vilket dessutom gör den lämplig för 

framtidsfilmer. Ett exempel på denna medhjälparroll ur Back to the Future Part 2 är när 

Marty blir jagad av den unge och elake Griff. Jakten sker i en tunnel, då Griff jagar Marty 

med sin bil, samtidigt som Marty flyr med hjälp av en framtidsaktig svävande bräda av 

leksaksmärket Mattel. Vid undanflykten exponeras först skomärket Nike men senare även 

bilmärket DeLorean. Efter en vild jakt lyckas Marty undkomma Griff, vilket sker genom 

Nikes, Mattels och DeLoreans medverkan. Förutom dessa varumärkens avsiktliga exponering 

har härigenom varumärkena på ett aktivt sätt bidragit till huvudkaraktären Martys fortsatta 

närvaro i filmen.  

     I filmen I, Robot  exponeras den tekniska statusprodukten Audi vid flera tillfällen. Detta är 

ytterligare ett bilvarumärke som genom sin aktiva förekomst används för att skapa en sorts 

medhjälparroll i filmen. Ett exempel på detta, som vi tidigare nämnt i resultatdelen, är när 

huvudkaraktären Dell Spooner lyckas överleva en bilkrasch, tack vare den moderna 
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säkerheten som Audi innehar. Audi visar upp, på samma sätt som DeLorean i filmen Back to 

the Future Part 2, en oerhört teknisk och modern sportbil. Men vidare visar Audi att även 

säkerheten har stor betydelse, i och med att Spooner klarar bilkraschen helskinnad. Audi 

åskådliggör även ett nytänkande i filmen vad gäller tekniska lösningar, då bilen har en modern 

styrförmåga genom möjlighet till att koppla in autopilot. Utöver detta kan den moderna Audin 

snurra runt samtidigt som den förflyttas framåt, något som uppvisat Audis tekniska framgång 

och överensstämmer med Audis paroll ”Försprång genom teknik”. Varumärket Audi kan, 

enligt oss, förenas med Kapferers identitetsteori.   

 

 
Figur 7. Kapferers identitetsprisma kopplat till Audi. Audis karaktärsdrag är sammanställt utifrån våra 

reflektioner kring Audis förekomst i filmen I, Robot men även från värden som presenteras på Audis hemsida 

(www.audi.se). 

 

Dessa sex fasetter utgör tillsammans Audis identitet och är grundläggande faktorer för att 

Audi i filmen I, Robot ska kunna agera som huvudkaraktärens medhjälpare. Tillsammans 

väver Audi samman en identitet som hela tiden byggs på och förmedlas med McCrackens 

teori om kulturellt meningsförmedlande. 

     Varumärket MSN förekommer i filmen The Island. Denna förekomst är inte frekvent 

exponering, utan är istället koncentrerad till ett visst skede i filmen, då MSN får en betydande 

aktiv funktion i filmen. Genom MSN kan de jagade klonerna snabbt utvinna information ur 

MSN:s söktjänst (se 4.5 bild 18). Härmed blir varumärket MSN, genom sitt avancerade och 

globala program, medhjälpare i kampen mot de ”onda”. MSN visar upp en eventuell 
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framtidsmodell av deras sökfunktion som bidrar med snabb och tillförlitlig information, i 

syfte att tydliggöra MSN som pålitliga genom deras förekomst även i framtiden.  

     Det tidigare ansedda amerikanska flygbolaget Pan Am har, i filmen 2001: A Space 

Odyssey, tagit ett kliv från sedvanliga traditionella flygresor till att möjliggöra trygga 

rymdfärder. Genom Pan Ams uppvisande av genomförbara rymdresor klargörs härmed 

varumärkets aktiva medhjälparroll i filmen. Stillsamt färdas rymdfarkosten mot sin 

destination (se 4.1 bild 1), vilket bidrar till att Pan Am uppfattas som ett lugnt och säkert 

alternativ för rymdresenären. Något som går att koppla till Pan Ams traditionella flygturer.     

  

5.3 Passiva produkter som atmosfärbidragare 
Vid flera tillfällen i våra protokoll har det förekommit passiva förekomster av 

produktplaceringar, av både tekniskt- och icketeknisktslag. Dessa produkter visas upp vid 

sidan av filmens fokuserade handling och bidrar endast till att skapa en atmosfär i filmen, 

vilket kan jämföras med aktiva produkter som dessutom bidrar med fler funktioner. Även om 

den passiva produkten inte används av huvudkaraktären, får den värden från filmen som 

förhoppningvis stärker varumärket.  

     Ett exempel på när ett varumärke används som rekvisita, för att iscensätta delar av filmens 

handling, är när Budweiser exponeras hemma hos McCord i filmen The Island. Då de jagade 

klonerna sökt skydd hos McCord bidrar det passiva uppvisandet av varumärket Budweiser, 

som kan skymtas på en lampskärm, till att ge McCords hem en känsla av originalitet. 

Uppenbarligen uppskattar McCord Budweiser tillräckligt mycket för att till och med ta hem 

varumärket till sig (se 4.5 bild 11). Budweiser vill på detta sätt tydliggöra sig som ett folkkärt 

varumärke där produkten blir en del av människors liv och vardag.  

     I den framtida flygplatsen i rymden, i framtidsfilmen 2001: A Space Odyssey, exponeras 

Hiltons passiva varumärke i lobbyn. På detta sätt bidrar Hilton till att måla upp och 

förverkliga den framtida flygplatsen. Hilton klargör sig som ett varumärke som, tillskillnad 

från andra konkurrerande hotellkedjor, ständigt utvecklar nya lösningar. I det här fallet blir 

Hilton den första hotellkedjan i rymden.  

  

5.4 Produktplacering som reklamfilm 
Skyltandet av varumärket kan dock gå till överdrift och allt mer efterlikna traditionell reklam, 

vilket kan förstöra filmens attraktionskraft som leder tittaren bort från filmen och tillbaka till 

verkligheten (Segrave, 2004, s.178).  
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     Ett fall av detta slag är när Spooner i filmen I, Robot  hälsar på hos sin mormor, som frågar 

”What’s that on your feet?”. Spooner svarar ”Converse all star vintage 2004” samtidigt som 

han lyfter upp skon belåtet för att visa produkten.  

     Filmen The Fifth Element kan på ett liknande sätt betraktas som en stor hyllning till den 

icketekniska produkten som varumärket McDonalds erbjuder. McDonalds, som är nästintill 

det enda uppträdande varumärket i filmen, visas upp genom en aktiv framtoning som utgörs 

av bland annat ett obestridligt avsiktligt inplacerande av en drive-in restaurang. Genom endast 

varumärket McDonalds uppvisande menar vi att framtiden är något som McDonalds har lagt 

beslag på och i reklamfilmsmässig stil försöker framhäva sin egen identitet ur. Framtiden är i 

denna film, tillskillnad från övriga filmer, något som ligger betydligt längre fram i tiden. 

Fortfarande år 2259 finns varumärket McDonalds kvar, vilket kan sammankopplas till att 

McDonalds vill tydliggöra sig som det enda förekommande framgångsrika existerande 

varumärket. Dessutom påvisar McDonalds att de erbjuder en fulländad produkt som inte 

ändrats med tiden. Designen är och förblir den samma.  

     Vi anser att McDonalds kan sammanbindas med Aakers identitetsteori. Tillsammans 

utgörs McDonalds identitet av en utvidgad identitet som hela tiden är föränderlig, samt en 

kärnidentitet som istället är bestående och fast bunden över tid. Även år 2259 besitter 

McDonalds liknande värden som idag, vilket utgörs bland annat av snabb och bekväm service 

och värdeerbjudanden bestående av snarlikt valfria kombinerade menyer.  

 
Figur 8. Aakers teori om kärnidentitet och utvidgad identitet kopplat till McDonalds. McDonalds karaktärsdrag 

är sammanställt utifrån våra reflektioner kring McDonalds förekomst i filmen The Fifth Element. Vi har även 
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tagit hjälp av Tony Apérias bok ”Brand managemnet: den varumärkesbyggande processen” för att klargöra 

varumärket McDonalds identitet. 

 

I The Fifth Element framgår det inte några värden som har ändrats med tiden, istället uppvisas 

varumärket McDonalds tillsammans med Coca-Cola som ett bestående varumärke där de 

besitter den perfekta produkten. I filmen visar McDonalds upp en snarlik identitet som på 

liknande sätt som idag innehar samma värderingar.  

 

5.5 Undantaget som bekräftar regeln 
Utöver uppdelningen mellan statusprodukter har vi även uppmärksammat varumärket USR 

(USRobotics) i filmen I, Robot  som kan beskrivas som ”undantaget som bekräftar regeln”, 

då produktplacering till och med kan betraktas som uppvisandet av en negativ känsla av 

varumärket. I denna film står USR på de ”ondas” sida genom sin produktion av de, i 

slutändan, våldsamma robotarna. Den här typen av produktplacering kan kopplas till att det 

inte finns något som kallas ”dålig publicitet”. Galician menar att: “Today’s marketers may be 

operating under the maxim that there is no such thing as bad publicity.” (2004, s.33). 

 

5.6 Sammanfattning 
Efter att ha genomfört denna analys kan vi urskilja betydande mönster som framhäver att det 

främsta syftet med produktplacering inte är att sälja produkten utan istället bli en del av den 

allrådande och omgivande kulturen som ovillkorligen påverkar människan. McCrackens 

kulturellt meningsförmedlandeteori visar att varumärkens olika värden överförs och förflyttas 

genom den hela tiden omgivande kulturen. McCracken påvisar således hur överföringen av 

värden via varumärken och kändisskap sker. Kapferer och Aaker försöker istället, med hjälp 

av sina identitetsteorier, förtydliga vilka dessa överförbara värden är.
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

I detta avslutande kapitel kommer vi att fastslå vilka studiens slutsatser är och diskutera 

våra egna reflektioner och funderingar gällande produktplacering i våra valda 

framtidsfilmer. Vi kommer att behandla sammanslagningen mellan den filmiska konsten 

och den kapitalbundna marknadsföringen och påvisa dess framtida utveckling genom 

företagens upplyftande av framträdande karaktärer. Vidare kommer vi att presentera 

hur vi utifrån våra benämningar, aktiv- respektive passivprodukt, kan urskilja en vilja 

från företagens sida att ge liv åt sina produkter. 

 

Denna studie har visat hur marknadsföring integreras med den filmiska konstformen. Vi 

måste ha i åtanke att filmen från början var ett kreativt medium och inte en 

marknadsföringskanal. Marknadsföring i film kan mycket väl gå för långt ibland när det 

istället för kreativ skaparglädje allt mer handlar om ekonomisk vinning. Ett exempel på detta 

var när företaget Coca-Cola ägde filmbolaget Columbia Pictures, och därigenom kunde styra 

vilka varumärken som skulle exponeras i de filmer Columbia Pictures producerade. 

En slutsats studien kan påvisa är att gränserna mellan konst och marknadsföring allt mer 

suddats ut, vilket leder till frågan om kreatörens skaparglädje avtagit? 

     Vi nämnde redan i inledningen av denna studie att benämningen advertainment är en 

sammanslagning mellan film och marknadsföring. Vi kan nu påvisa att advertainment är ett 

symbiosliknande tillstånd, där människan utan att reflektera tagit marknadsföringen för givet 

som en del av underhållningen. I och med konsumenternas acceptans av reklam, får 

marknadsföring en allt mer dominant roll i den uppmålade symbiosen, vilket leder till att 

beteckningen advertainment kan uppfattas som föråldrad. Vi uppfattar advertainment som en 

inte tillräckligt nyanserad benämning där balansen mellan film och marknadsföring väger allt 

mer över till de kommersiella krafternas fördel. Anledningen till denna obalans är att den 

ekonomiska vinningen är och blir viktigare än underhållningen. Filmen blir en arena för 

företagen att visa upp sina produkter och därigenom utvinna kapital genom underhållningen. 

Härmed blir ekonomin, i enlighet med filosofen och samhällsforskaren Karl Heinrich Marx, 

allrådande och styrande. I Marx bok "Kapitalet - Kritik av den politiska ekonomin" som 

utkom redan 1867 myntar Marx begreppet varufetischism. Det innebär att den hitintills döda 

varan eller produkten tillskrivs värdefulla krafter och egenskaper som leder till att varan får 

ett eget liv. Vi kan dra slutsatsen att produkter som sammanbinds till ett varumärke är försök 
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från företagens sida att, i enlighet med vad Marx hävdar, ge liv åt produkten. Varumärket är 

förutom en utmärkande symbol även ett uppvisande eller ett skyltande av en unik, aktiv 

upplevelseverklighet, där människor framstår som passiva medan tingen istället är aktiva.    

     Efter att ha genomfört vår studie kan vi påvisa att ovannämnda resonemang 

överensstämmer med vår analys. Företag som marknadsför sina produkter i olika filmer vill 

ge liv åt sina produkter. Det främsta syftet med produktplacering i film är inte att direkt 

marknadsföra produkten, utan istället på längre sikt föra ut varumärkets identitet och kultur 

och härigenom bli en del av människors medvetande och vardag. 

 

”Tanken med produktplacering är främst att märkesinnehavaren ska placera produkter 

i konsumtentens medvetande och kultur. Meningen med detta är att på sikt ge upphov 

till märkeslojalitet.” (Melin, 1999, s.97)  

 

Från individens sida kan detta betraktas som att den identitet man inte har, inhandlas genom 

identitetsbringande varumärken. Genom konsumtionen av olika produkter införskaffar sig 

individen en grupptillhörighet och tar ställning för civilisationen. Ett sätt för företag att ta sig 

in i individernas medvetande och kultur är genom produktplacering i film.  

     Denna studie visar att de allra flesta produktplaceringsförekomsterna har varit aktiva och 

därmed på något sätt använts eller omnämnts av filmens utmärkande karaktärer. En aktiv 

produkt kännetecknas av att inta en framträdande ställning och ofta fungera som ett attribut 

till karaktären. Attributet kan sammankopplas till den betydande funktionen av att vara 

medhjälpare i filmen och därmed påvisa produktens avgörande kvalitéer för filmens fortsatta 

handling. I och med att produktens heroiska medhjälparroll många gånger är central för 

filmens handling lever också produkten kvar i människors medvetande efter filmupplevelsen.     

Som tidigare nämnts finns det ett meningsutbyte mellan parterna film, karaktär och 

varumärke. Dock är det viktigt att understryka att även ett passivt varumärke, som inte på 

något sätt används av filmens karaktärer, bidrar till detta kulturella meningsutbyte. Eftersom 

det passiva varumärket är en del av filmen som atmosfärsbidragare är varumärket samtidigt 

sändare och därmed mottaglig för mening. 

     I våra filmer har marknadsföring av produkter ofta utgjorts av karaktärer och celebriteter 

som tillsammans med filmen tillför varumärket dess eftersträvade och önskade identitet. Olika 

karaktärer besitter olika egenskaper, något som utgörs av deras tidigare filmroller och 

privatliv. Detta medför att det är viktigt för företagen att nästintill inta en regissörsroll och 

omsorgsfullt välja rätt karaktär och filmsammanhang till att representera varumärket. 
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Karaktärers egenskaper förväntas överensstämma med varumärkets identitetsmål för att 

marknadsföringen ska bli lyckad. Vi kan ställa oss frågan vem av dessa två ”regissörer”, den 

konstnärliga eller den finansiella, som i huvudsak skapar filmen och ger den dess värde? 

Ytterligare en fråga vi kan ställa oss är om filmens huvudsakliga mål, genom 

produktplacering, åsidosätts eller höjer det istället filmens verklighetsförankring? Presidenten 

av Disneys Buena Vista-avdelning, Richard Cook, menar att: “Advertising in theaters is 

destroyning the moviegoing experience. It is insulting to a paying audience.” (1990). 

     Den massiva världsomfattande publik som filmbranschen når gör filmen till ett ypperligt 

kulturellt inflytelserikt kommunikationsmedium. Därmed inte sagt att spridandet av många 

gånger likvärdiga kulturproduktioner alltid kan sammanfattas som något positivt. Samtliga 

filmer vi har valt att analysera är förankrade i den amerikanska filmbranschen kallad 

Hollywood, där produktplacering av olika varumärken ofta förekommer. Framförallt i den 

moderna världen har det amerikanska filmberättandet influerat människors iakttagelseförmåga 

och uppfattning beträffande iscensättandet av olika Hollywoodproduktioner. Produktplacering 

har i dessa filmer med hjälp av användandet av passande celebriteter bidragit till att 

utkristallisera filmens handling. Hela tiden utbytbara produkter som är sammankopplade med 

ett varumärke blir genom företags lansering i filmer bidragstagare till att påvisa den moderna 

världens snabba förändringskultur och att vi idag har avsevärt fler varumärken jämfört med 

tidigare. Förr i tiden levde produkterna betydligt längre än dagens produkter som 

tillhandahåller en uppsjö med reservdelar. I och med att marknaden består av fler varumärken 

blir det också viktigare för företagen att utmärka sin specifika produkt och framträdande 

identitet på marknaden.  

     I vår studie har filmerna samt de förekommande karaktärerna bidragit till dels filmernas 

specifika handling men även till de olika varumärkenas status och identitet. Karaktärerna har 

vidare utvunnit egenskaper, i och med vad de gjort eller sagt i filmerna, som de senare kan 

förmedla till nästa varumärke i nästkommande filmroll. Genom att företagen tar hjälp av 

igenkännande karaktärer, som till exempel Will Smith eller Scarlett Johansson, förmedlar 

företagen någonting mer utöver den många gånger aningen stela produkten. Men också andra 

typer av celebriteter, med ofta oerhörd spetskompetens inom sitt område som basketlegenden 

Michael Jordan eller golfstjärnan Tiger Woods som sammankopplas med varumärket Nike, 

uppvisar varumärket som en livsstil. Företagen säljer förutom namn, symbol, och design även 

en levnadsstil och en attityd.  

     Enligt vår uppfattning har enormt stora företag som till exempel Nike, McDonalds och 

Audi tagit ett andra steg mot att göra sig själv större än sin egen produkt. I våra filmer är 
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framtiden ett substitut för att påvisa varumärkets fortsatta utveckling. Framtiden är något som 

kan förflytta varumärket till en vision om ett önskat tillstånd där verkligheten är uppbyggd 

kring det framhävda varumärket. I Back to the Future Part 2 av Nikes signifikativa swoosh-

symbol, i The Fifth Element av McDonalds gyllene bågar och i I, Robot av Audis fyra ringar 

förtydligas företagens strävan att försöka lägga beslag på och tämja framtiden. Coca-Cola, 

varumärket som är och förblir större än sin egen produkt, har med sin inledda 

marknadsföringsstrategi av jultomten under 1930-talet visat att det går att tygla framtiden. I 

den moderna världen är Coca-Colas röda och tjocka jultomte en bekräftelse på att 

verkligheten och framtiden går att bemästra, eftersom vi i vår tid förknippar varumärket Coca-

Cola med julen.  

     Då som nu är framtiden en möjlighet till förändring. Förändringen blir ett konstaterande att 

vi i den moderna världen hela tiden är på väg någon annanstans än var vi befinner oss. Något 

som karaktärer, företagets framträdande identitet utåt, bidrar till att upprätthålla. Förändringen 

blir det naturliga tillståndet. 
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