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Martina Johansson

Abstract
The subject of marketing to children is a fascinating subject as according to the motion
2011/12:C385 (Sveriges riksdag, 2011), it is the communities’ responsibility to raise the
awareness within these questions. It is illegal to target children with marketing under the
age of twelve in Sweden. Although this legislation exists there are still movies on the Swedish market with concealed commercial messages.
Our goal is to try to create an understanding and explain the concept of product placement.
We want to create a wide and complete picture of this phenomenon. The aim is to find out
if children can perceive the concealed commercial messages, if so how the parents perceive
this in the behaviour of the children and how the product placements are structured.
Due to the limited research within this subject we have chosen to do an explorative study.
The aim with this explorative method is to raise the awareness within the subject and create
a better understanding according to Ruane (2010), Plowright (2011), Ritchie and Lewis
(2003) including Teddlie and Tashakkori (2009). An explorative study creates a deeper understanding then to just describe a phenomenon (Ruane, 2010; Ritchie & Lewis, 2003).
Our studies have shown that product placement exists in movies that are available in Sweden. They have also shown that the children can perceive these but no one take responsibility for it. The corporations’ claims that they do not work with product placement in
children movies, the community seems to let this pass and the parents have accepted this as
a part of the everyday life and something that is accepted. Our conclusions therefore generate more questions marks related to the subject and this confirms the need for someone
to take responsibility for this. An effective product placement in children movies should be
a visual placement, preferably in combination with an auditive placement, but most important it should be integrated in the story.

Keywords: product placement, children movies, marketing to children, merchandise, concealed commercial
messages
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Sammanfattning
Marknadsföring till barn är ett mycket fascinerande ämne och som det skrivs i motionen
2011/12: C385 (Sveriges riksdag, 2011), är det samhällets ansvar att öka medvetenheten
inom dessa frågor. I Sverige är det olagligt med marknadsföring som riktar sig till barn
under tolv år. Trots detta förekommer det dolda reklambudskap i barnfilmer på den
svenska marknaden.
Målet med denna studie är att skapa en förståelse och förklara begreppet produktplacering.
Vi vill försöka ge en så bred och komplett bild som möjligt över detta fenomen. Syftet med
studien är att ta reda på om barn kan uppmärksamma de dolda budskapen. Studien visar
även hur föräldrar eventuellt ser att detta avspeglar sig i barnens beteende samt hur dessa
produktplaceringar är utformade.
Eftersom forskningen inom detta ämne är begränsad har vi genomfört en explorativ studie.
Syftet med en explorativ studie är att öka förståelsen inom ett område och skapa bättre
insikter inom vissa ämnesområden enligt Ruane (2010), Plowright (2011), Ritchie och
Lewis (2003) samt Teddlie och Tashakkori (2009). En explorativ studie ger en bred
förståelse än att endast beskriva ett fenomen (Ruane, 2010; Ritchie & Lewis, 2003).
Våra undersökningar har funnit att produktplaceringar förekommer i barnfilmer som finns
i Sverige och att barn har förmågan att uppmärksamma dessa men att ingen tar ansvar för
det. Företagen påstår att de inte sysslar med produktplacering då detta är olagligt, samhället
tycks se mellan fingrarna och föräldrarna accepterar det faktum att detta är en del i
vardagen och något oundvikligt. Vår slutsats av rapporten genererar därför i ytterligare
funderingar kring ämnet och påvisar att det finns ett behov för att någon ska ta ansvar.
Under studierna har vi kommit fram till att den produktplacering som är mest effektiv i
barnfilmer bör vara av visuell karaktär, gärna i kombination med auditiv men framförallt att
placeringen är integrerad i handlingen.

Nyckelord: produktplacering, barnfilmer, marknadsföring till barn, merchandise, dold reklam

3

Innehållsförteckning
1 Inledning ................................................................................... 7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Bakgrund ............................................................................................7
Problemformulering med frågeställningar ...........................................8
Mål och syfte ......................................................................................8
Målgrupp ............................................................................................8
Avgränsningar ....................................................................................8
Kritiskt förhållningssätt .......................................................................9

2 Metod ....................................................................................... 10
2.1
2.2
2.3
2.4

Validitet och reliabilitet...................................................................... 10
Sekundärdata ................................................................................... 11
Primärdata ........................................................................................ 12
Intervjuer med barn .......................................................................... 12
2.4.1 Val av metod ............................................................................. 12
2.4.2 Formulering av frågor ................................................................ 13
2.4.3 Genomförandet ......................................................................... 14
2.5
Fokusgrupp med föräldrar ................................................................ 17
2.5.1 Val av metod ............................................................................. 17
2.5.2 Formulering av frågor ................................................................ 18
2.5.3 Genomförandet ......................................................................... 19
2.6
Intervju med expert........................................................................... 21
2.6.1 Val av metod ............................................................................. 21
2.6.2 Formulering av frågor ................................................................ 21
2.6.3 Genomförandet ......................................................................... 22
2.7
Filmstudie ......................................................................................... 22
2.7.1 Val av metod ............................................................................. 22
2.7.2 Undersökningskategorier .......................................................... 23
2.7.3 Genomförandet ......................................................................... 23

3 Teoretisk referensram ............................................................ 25
3.1
3.2

Introduktion ...................................................................................... 25
Marknadsföring till barn .................................................................... 26
3.2.1 Det legala rummet ..................................................................... 26
3.3
Barns utveckling och iakttagelser ..................................................... 28
3.3.1 Stadie 1 – Noll till tre år ............................................................. 28
3.3.2 Stadie 2 – Tre till sju år.............................................................. 29
3.3.3 Stadie 3 – Åtta till tolv år............................................................ 29
3.3.4 Skillnad mellan pojkar och flickor .............................................. 29
3.3.5 Barn som konsumenter ............................................................. 30
3.3.1 Kommunikationsmodellen ......................................................... 30
3.3.2 Hur barn uppfattar budskapet .................................................... 31
3.3.3 Symboler ................................................................................... 32
3.4
Produktplacering .............................................................................. 33
3.4.1 Teknisk utveckling ..................................................................... 34
3.4.2 Merchandisefilmer ..................................................................... 34
3.4.1 Cross promotion ........................................................................ 35
3.4.2 Produktplaceringsstrategier....................................................... 35
3.4.3 Frekvens och nårbarhet ............................................................ 36

4

3.4.4 Effektivitet.................................................................................. 36
3.4.5 Sammanställning av beståndsdelarna i produktplacering ......... 37

4 Empiriskt resultat ................................................................... 39
4.1
4.1
4.2

Behandling av data........................................................................... 39
Intervju med expert........................................................................... 39
Intervjuer med barn .......................................................................... 41
4.2.1 Håkan Bråkan och Josef ........................................................... 41
4.2.2 Smurfarna ................................................................................. 42
4.2.3 Varumärkesigenkänning............................................................ 43
4.2.4 Jämförelse av de två intervjutillfällena ....................................... 46
4.3
Fokusgrupp med föräldrar ................................................................ 48
4.4
Filmstudie ......................................................................................... 53
4.4.1 Utvalda produktplaceringar som behandlas i analysen ............. 56

5 Analys och diskussion ........................................................... 57
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Intervju med expert........................................................................... 57
5.1.1 Beståndsdelarna i produktplacering .......................................... 59
Intervjuer med barn .......................................................................... 59
5.2.1 Håkan Bråkan och Josef ........................................................... 59
5.2.2 Smurfarna ................................................................................. 61
5.2.3 Övergripande iakttagelser ......................................................... 62
5.2.4 Varumärkeskännedom .............................................................. 64
Fokusgrupp med föräldrar ................................................................ 66
Filmstudie ......................................................................................... 68
5.4.1 Övergripande analys av filmer ................................................... 68
Svenska filmer .................................................................................. 71
5.5.1 Amerikanska filmer .................................................................... 72
Resonemang kring frågeställningarna .............................................. 74
Kritik mot arbetet .............................................................................. 76

6 Slutsats ................................................................................... 77
6.1

Förslag på fortsatt forskning ............................................................. 78

Litteraturförteckning .................................................................... 80
Bilagor
Bilaga 1 Intervjuguide Håkan Bråkan och Josef
Bilaga 2 Intervjuguide Smurfarna
Bilaga 3 Brev till föräldrar
Bilaga 4 Intervjuguide fokusgrupp med föräldrar
Bilaga 5 Inbjudan till fokusgrupp
Bilaga 6 Intervjuguide Magnus Ericsson
Bilaga 7 Undersökningskategorier filmstudie

Figurer
Figur 1 Jandts kommunikationsmodell med förståelsesfärerna enligt Fill. ........ 31
Figur 2 Beståndsdelarna i produktplacering. ..................................................... 37

Diagram
Diagram 1 Kategorier återfunna i filmstudie. ..................................................... 54
Diagram 2 Frekvens av produktplaceringsstrategier. ........................................ 55

Bilder
Bild 1 M & M logotype. ...................................................................................... 43

5

Bild 2 M & M godis. ........................................................................................... 43
Bild 3 Hello Kitty logotype. ................................................................................ 44
Bild 4 McDonalds logotype. ............................................................................... 44
Bild 5 McDonalds restaurang. ........................................................................... 44
Bild 6 Fanta logotype. ....................................................................................... 44
Bild 7 Fantaförpackning. ................................................................................... 44
Bild 8 Adidas logotype. ...................................................................................... 45
Bild 9 Adidas sko............................................................................................... 45
Bild 10 GB logotype. ......................................................................................... 45
Bild 11 GB-clownen........................................................................................... 45
Bild 12 Google logotype. ................................................................................... 45
Bild 13 Google startsida. ................................................................................... 46

6

1

Inledning

I detta kapitel kommer det initialt att ges en inledande överblick av ämnet, för att senare smalna av och
föra en problemformulering med frågeställningar. I nästa steg presenterar vi vår frågeställning tillsammans
med en problemdiskussion där vår syn på det huvudsakliga problemet presenteras, vidare förklaras syftet
med studien, dess målgrupp och avgränsningar. Som avslut på detta kapitel har vi valt att inkludera den
eventuella kritik som kan riktas gentemot vår uppsats.

1.1

Bakgrund

Marknadsföring till barn är ett mycket fascinerande ämne och som det skrivs i motionen
2011/12: C385 (Sveriges riksdag, 2011), är det samhällets ansvar att öka medvetenheten
inom dessa frågor. I Sverige är det olagligt med marknadsföring som riktar sig till barn
under tolv år. Trots detta förekommer det dolda reklambudskap i barnfilmer på den
svenska marknaden. Som en följd av detta har vi valt att undersöka om barn kan uppfatta
produktplacering i barnfilmer och varför detta förekommer.
Barn är enligt Konsumentverket (2006) mer mottagliga än vuxna för kommersiella budskap
på grund av sin oerfarenhet. Vidare förklarar Konsumentverket att barn inte kan ställa sig
kritiska till den påverkan de utsätts för på samma sätt som vuxna kan. Företag skulle inte
investera så mycket pengar som de gör i marknadsföring som riktar sig till barn om den
inte hade någon effekt (Sveriges riksdag, 2011). Företag är väl medvetna om att barn och
unga idag har stor inverkan på familjens inköp och detta försöker de utnyttja genom att
rikta sin reklam direkt till barnen (Konsumentverket, 2006). Barns leksaksinnehav har ökat
över de senare åren och de har idag mer makt över föräldrarnas inköp (Rönnberg, 2003).
Det finns stora potentiella vinster för företagen att tjäna inom marknadsföring till barn idag
(Lindstrom, 2011) och författaren beskriver vidare att produkter och varumärken han
använde och älskade som barn än idag påverkar hans smak och inköp (Lindstrom, 2011).
En annan anledning kan vara att barn idag är mer kapitalstarka och mer informerade än de
varit historiskt sett (Gunter & Furnham, 1998).
Företagens marknadsföringsstrategier skiftar idag i snabb takt (Sveriges konsumenter,
2013a). Den tekniska utvecklingen har försett företagen med nya marknadsföringskanaler
där unga befinner sig idag, så som tv-spel, internet och smarta telefoner. Tekniken har gjort
det svårare att skilja mellan marknadsföring och vad som är lek, underhållning eller spel
(Konsumentverket, 2006). Detta är också en av anledningarna till att det blir allt svårare för
konsumenter att urskilja vad som är reklam och inte (Sveriges konsumenter, 2013a). När
konsumenter inte tänker på att det de läst, hört eller sett varit reklam, blir de påverkade av
marknadsföringen utan att de är medvetna om det (Sveriges konsumenter, 2013a).
Produktplacering är när ett kommersiellt budskap dolt i ett sammanhang som egentligen
inte är avsett för reklam, exempelvis när ett företags produkter visas eller talas väl om i en
film (Sveriges konsumenter, 2013b). Produktplacering som är en form av dold reklam,
eftersom konsumenten inte alltid uppfattar det som marknadsföring, är mer effektiv
eftersom många har en negativ inställning till traditionell reklam (Sveriges konsumenter,
2013b). Produktplacering förekommer främst inom film och tv-serier (Sveriges
konsumenter, 2013b).
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1.2

Problemformulering med frågeställningar

Reklam riktat till barn under tolv år är förbjudet i Sverige idag. Trots detta utsätts barn för
produktplacering i barnfilmer som finns på den svenska marknaden. Detta är problematiskt
då barn är mycket mottagliga för information under sina tidiga levnadsår. Varumärken som
intresserar barn i tidig ålder tenderar att påverka deras köpbeteende även under senare
skeenden i livet (Acuff, 1997). Det är svårt för vuxna att urskilja säljande budskap när de
befinner sig i en avslappnad situation. Hur kan vi då förvänta oss att våra barn skall klara av
detta? Detta är ett fängslande område, dels på grund av den problematik som finns med
tanke på förbudet och att det trots detta finns sådana produkter på marknaden men även
på grund av den potentiella marknad som denna målgrupp utgör. Att kunna påverka barns
varumärkespreferenser för att i ett senare skede binda dem som lojala kunder som en följd
av en tidig exponering kan innebära vinster för företag. Detta kan vara en fördel på grund
av den hårda konkurrens som råder på marknaden idag. För att få en bred förståelse för
detta fenomen har vi valt att undersöka produktplacering i barnfilmer med hjälp av en
explorativ studie där vi söker svar på följande frågor.
 Varför förekommer produktplacering i barnfilm?
 Uppfattar barn produktplacering i barnfilmer?
 Upplever föräldrar att deras barn påverkas av produktplacering i barnfilm? Hur
utkristalliserar det sig i så fall?

1.3

Mål och syfte

Målet med denna studie är att skapa en förståelse och förklara begreppet produktplacering
inom mediet barnfilmer. Vår avsikt är att ge en förståelse kring ämnet då detta är någonting
vi anser saknas i litteraturen. Vi vill försöka ge en så bred och komplett bild som möjligt
över detta fenomen. Därför valdes en explorativ ansats för att omfamna olika perspektiv
som vi finner relevanta i vår studie. Syftet med studien är att undersöka om barn kan
uppmärksamma de dolda budskapen och hur föräldrar eventuellt ser att detta avspeglar sig
i barnens beteende samt hur dessa produktplaceringar är utformade.

1.4

Målgrupp

Vår studie kommer bidra med störst värde för konsumenter men även för samhället i stort.
Vi anser att dessa behöver upplysas inom detta outforskade område. Våra målgrupper är
främst marknadsföringsstudenter, de som har ett intresse för marknadsföring samt de som
arbetar inom branschen.

1.5

Avgränsningar

Delar av studien genomfördes tillsammans med barn och föräldrar i Jönköpingsregionen,
detta kan ha påverkan på resultatet då undersökningen skett i ett begränsat geografiskt
område. Vi kommer vidare inte att beröra de etiska aspekterna eller de påföljder som en
otillåten produktplacering kan ge.
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Vi har valt att benämna varumärken som på ett tydligt eller framträdande sätt förekommer i
svenska barnfilmer som produktplacering. Detta även om det i själva verket kanske inte rör
sig om en regelrätt produktplacering, just för att vi anser att om ett varumärke syns eller
omnämns i en film så är det någon form av marknadsföring för den som står bakom detta
varumärke eller produkt. Detta oavsett om avsändaren aktivt har arbetat för att få vara med
i filmen eller inte. Vidare anser vi att de varumärken eller produkter som förekommer utan
avsikt från avsändaren ändå är en slags produktplacering från filmskaparens sida och därför
har vi valt att inkludera alla varumärken och produktplaceringar vi iakttagit och ser dessa
som marknadsföring.

1.6

Kritiskt förhållningssätt

Vi reserverar oss för att det eventuellt vid vår filmstudie kan ha missats något eller några
varumärken i de amerikanska filmerna. Detta kan vara relaterat till det faktum att vi som
genomfört studien kommer från Sverige, har samma ålder, kön och intressen. Således har
vi större kännedom om svenska varumärken och känner inte till alla varumärken som finns,
vilket gör att enstaka produktplaceringar kan ha förbisetts.
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2

Metod

I en kort inledning motiveras valet av den explorativa studien. Detta är också anledningen till valet av att
genomföra ett flertal undersökningar för att skapa en så bred bild av fenomenet och dess problematik som
möjligt. Behandlingen av sekundärdata som används i vår litteraturstudie förklaras här, därefter
presenteras våra metoder i dignitetsordning. Validitet och reliabilitet beskrivs därefter följt av
sekundärdata. Inledningsvis beskrivs de intervjuer som genomfördes med barn, därefter fokusgruppen med
föräldrarna, efter detta beskrivs intervjun med experten och avslutningsvis filmstudien.
Forskningen inom detta ämne är begränsad och vi har därför valt att genomföra en
explorativ studie. Detta förespråkar även Ruane (2010), Plowright (2011), Ritchie och
Lewis (2003) samt Teddlie och Tashakkori (2009), när syftet är att öka förståelsen inom ett
område och skapa bättre insikter inom vissa ämnesområden. Metodernas avsikt är att
spegla många olika vinklar och perspektiv som finns kring fenomenet produktplacering i
barnfilmer. Syftet med en explorativ studie är att försöka förstå ett specifikt fenomen.
Enligt Ruane (2010) är ett stort engagemang och djupa undersökningar ett hjälpmedel för
att få fram en närbild av fenomenet och tillgång till förstahandsinformation.
Forskningsmetoden strävar efter att förstå hur och varför fenomenet förekommer, alltså en
bredare förståelse än att endast beskriva ett fenomen (Ruane, 2010; Ritchie & Lewis, 2003).
Explorativa studier har för avsikt att förstå olika anledningar-, känslor-, åsikter- och
uppfattningar som finns kring ett specifikt och relativt outforskat område (Ritchie & Lewis,
2003).

2.1

Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet är positivistiska termer som används inom psykologiska mätningar
(Gillham 2008). Validiteten mäter till vilken grad en studie verkligen mäter det som den
avser att undersöka (Given, 2008b). Validitet och reliabilitet är kontroversiella fenomen
inom den kvalitativa forskningen (Ryen, 2004). Kritik har riktats mot det traditionella
positivistiska kvalitetskriteriet. Synsättet är att om det inte finns någon verklighet som de
kan enas om är det inte rimligt att uppnå någon direkt kunskap (Ryen, 2004). Enligt Ryen
(2004) bör kvalitativa forskare vara medvetna om konsekvenserna av de metodologiska val
som gjorts i ett tidigare stadie. Eftersom det finns ett flertal metoder som kategoriseras i
den kvalitativa studien kan det förenklat innebära att syftet och metoden bestämmer vilken
validitet som söks. Att bedöma validiteten av en kvalitativ forskningsstudie sker oftast på
ett individuellt innehållsbaserat sätt då det inte finns någon generell standard. (Given,
2008b). Enligt Gillham (2008) bedöms validitet främst utifrån externa kriterier så som
äkthet, pålitlighet, överförbarhet och trovärdighet ifrågasätts. Validitet delas in i intern- och
extern validitet enligt Ryen (2004). Den interna validiteten eller sanningsvärdet står för dess
trovärdighet och mäter de kausala påståendena i en särskild miljö. Den externa validiteten
eller tillämpningen står för dess överföringsbarhet och behandlar orsakssammanhang.
Reliabiliteten eller konsistensen står för dess pålitlighet och reproduktion där det finns vissa
svårigheter att upprepa undersökningar som har sitt ursprung inom pratiska omgivningar.
Objektiviteten eller neutraliteten står för dess konfirmerbarhet som är en övning i
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reflektion och att vara kritisk i den metodologiska redogörelsen för hur studien har utförts
(Ryen, 2004).
Reliabiliteten är ett mätinstrument som anger hur tillförlitlig en studie är samt dess
samstämmighet. Aspekter som beaktas är dess reproducerbarhet av datainsamlingar och
pålitligheten i resultaten. Det förekommer ständigt en motsättning mellan validitet och
reliabilitet en låg reliabilitet sänker även validiteten. En hög reliabilitet ökar dock
nödvändigtvis inte validiteten (Kylén, 2004). Vid utvärdering av validitet bör frågan ställas
om svar ges på det som eftersöks. Respondenterna ska lätt förstå frågan och dess avsikt.
Enligt reliabiliteten bör frågorna vara enkla att besvara samt att svaren ska vara entydiga så
att inga egna tolkningar kan ske av svaret. Enligt Kylén (2004) ska ungefär samma resultat
och svar genereras om frågorna upprepas. Vid användandet av strukturerade metoder är
sannolikheten stor att uppnå en hög reliabilitet. Stabiliteten och säkerheten kan prövas
genom att undersöka om respondenterna som lämnat uppgifterna förstått vad vi som
forskare efterfrågade.

2.2

Sekundärdata

Sekundärdata är data som har samlats in med olika avsikter av andra än oss själva (Given,
2008a). Vår avsikt med att studera sekundärdata, är att få en bättre förståelse för fenomenet
men också att kunna finna eventuella samband mellan den information som finns
tillgänglig inom ämnet och de primärdata som våra undersökningar har försett oss med.
Det finns både för- och nackdelar som är förknippade med att använda sekundärdata
(Boslaugh & McNutt, 2008).
Framförallt finns det fem fördelar med användning av sekundärdata. Den första är den
ekonomiska aspekten, vilket innebär att vi inte behöver stå för kostnaden för insamlingen
av dessa data (Boslaugh & McNutt, 2008; Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008;
Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 2001). Den andra aspekten är att eftersom
informationen finns tillgänglig, sparar vi både tid och arbetskraft (Boslaugh & McNutt,
2008; Kotler m.fl., 2008; Christensen m.fl., 2001). Den tredje fördelen är att vi även får
tillgång till information med större geografisk spridning, så som studier på både nationell
och internationell nivå (Boslaugh & McNutt, 2008). Det vill säga tillgång till information
med en vid bredd, vilket vi ser som den främsta fördelen, detta utan att vi själva behövt
samla in data (Boslaugh & McNutt, 2008; Kotler m.fl., 2008). Den fjärde aspekten är
åtkomsten av historisk data som kan användas i både jämförande och förklarande syfte
(Boslaugh & McNutt, 2008; Kotler m.fl., 2008). Den femte och sista fördelen är att kunna
använda data av hög kvalitet vilket kan vara studier i stor skala samt studier av myndigheter
och statliga organ (Boslaugh & McNutt, 2008; Kotler m.fl., 2008; Christensen m.fl., 2001).
Det finns dock även vissa nackdelar förknippade med användningen av sekundärdata
(Boslaugh & McNutt, 2008; Kotler m.fl., 2008). Den första är att det kan vara svårt att
finna korrekt data då vi inte funnit någon forskning inom det specifika området
produktplacering i barnfilm, det vill säga att den ursprungliga informationen inte är
insamlad med samma syfte (Boslaugh & McNutt, 2008; Kotler m.fl., 2008; Christensen
m.fl., 2001). Den andra aspekten är att informationen inte berör vårt specifika geografiska
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område eller tidsepok (Boslaugh & McNutt, 2008; Christensen m.fl., 2001). Vilket vi
försökt undvika genom att använda information från liknande kulturer samt att använda
alternativ tidsenlig forskning så som forskning inom ämnet marknadsföring till barn. Den
tredje negativa aspekten är att det ibland saknas information om datainsamlingen och
urvalsprocessen (Boslaugh & McNutt, 2008). Vi har tittat på studiens omfattning, karaktär
och publicering för att försöka bedöma graden av tillförlitlighet i informationen. Vi har
under vår insamling haft de negativa aspekterna i åtanke och försökt att hantera dessa på
ett bra sätt. En av de största utmaningarna vad det gäller att samla in data, är att det inte går
att fråga de ursprungliga respondenterna om de vill delta i vår studie (Given, 2008a). Enligt
Given (2008a) borde vi i vår undersökning i största möjliga mån söka tillstånd för
användningen av sekundärdata. Med vetskapen att dessa individer har godkänt att vara med
i den ursprungliga undersökningen samt att vi endast använt undersökningar med likartade
syften antar vi att dessa individer inte skulle motsätta sig mot användningen av dessa data i
vår studie. Ytterligare en fara med användningen av sekundärdata är den begränsade
relationen till respondenterna samt förekomsten av data (Given, 2008a). Relationen mellan
respondenten och forskaren är en av de viktigaste aspekterna vid kvalitativa studier (Given,
2008a). Vi kommer då inte att känna till vilken information som de ursprungliga
respondenterna ansåg som känsliga, eftersom vi inte var med under den ursprungliga
studien (Given, 2008a).
Vid utvärderingen av sekundärdata har vi använt de fyra punkter som Kotler m.fl. (2008)
beskriver. Det första vi gjorde var att säkerställa att informationen var relevant för vår
undersökning. Den andra punkten i utvärderingen var att säkerställa trovärdigheten i den
försedda informationen. Den tredje punkten var att titta på hur relevant informationen var
sett ur tidsaspekten, det vill säga om forskningen var relevant i nutid eller om det rör sig
om förlegad information. Den fjärde och sista punkten var att titta på huruvida
informationen var opartisk, det vill säga insamlad och distribuerad på ett opartiskt sätt.
Vi har även tillämpat så kallad källtriangulering vid insamlandet av sekundärdata. Vilket
innebär att vi har försökt kontrollera informationens tillförlitlighet genom att finna flera
källor som beskriver samma sak (Williamson, 2002). Detta främst för att kunna styrka de
fakta vi använder i vår uppsats.

2.3

Primärdata

Fördelar med primärdata är att informationen är anpassad till problemet samt att
informationen är aktuell (Christensen m.fl., 2001). Det ger även forskaren möjlighet att
strukturera insamlingen. En av nackdelarna med metoden är att den kräver viss kompetens
av insamlaren. Dessutom är det ofta dyrt och tidskrävande (Christensen m.fl., 2001). Detta
hade vi i åtanke när vi genomförde alla våra metoder.

2.4
2.4.1

Intervjuer med barn
Val av metod

Denna undersökningsmetod är indelad i tre olika intervjutillfällen. De två första består av
två olika filmvisningar med efterföljande intervjuer och den sista av bildvisningar.
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Syftet med de två första intervjuerna var att se om barnen uppmärksammade varumärken
som förekom i filmklippen. Enligt Doverberg och Pramling Samuelsson (2004) skall
inledningen av en intervju ta sin utgångspunkt i en situation eller upplevelse som barnet
känner till. Klippen som visades för barnen valdes ut efter vår filmanalys av olika svenska
och amerikanska filmer då vi ansåg att det förekom produktplacering i dessa.
De inledande intervjutillfällena har genomförts i form av semistrukturerade intervjuer vilka
var av kvalitativ karaktär. Vi anser att den största fördelen med intervjuerna med barnen är
att de skedde enskilt och inte i grupp. Detta med bakgrunden att barnen enkelt kan färgas
av andras åsikter om de intervjuas i fokusgrupper samt att barnen känner sig utvalda vid en
intervju ensam tillsammans med forskaren (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2004). De
enskilda intervjuerna möjliggjorde att alla barnen fick komma till tals i lika stor grad.
Potentiella nackdelar som vi kan se med individuella intervjuer är att barn kan bli nervösa
av att befinna sig i ett rum ensam med två av forskarna. Detta försökte vi förhindra genom
att innan intervjun bekanta oss med barnen genom att delta vid en sångsamling. Vidare
nackdelar med metoden är att den är mer tidskrävande att genomföra än en fokusgrupp, vi
anser dock att fördelarna övervägde.
För att säkerställa att den valda metoden och tillhörande intervjufrågor var bra
genomfördes en intervju tillsammans med en testperson som är sex år gammal. Hen fick
titta på filmen Håkan Bråkan och Josef och syftet med vår testperson var att säkerställa att
barn i denna ålder kan uppfatta produktplacering och att frågorna var tydliga och gick att
uppfatta. Resultatet från testpersonen kom att hjälpa forskarna att identifiera eventuella
brister samt genomföra nödvändiga korregeringar i frågeställningen. Samma barn agerade
även testperson inför bildvisningen, där några modifieringar i frågeställningen gjordes.
För att undersöka om barnen kände till de varumärken som förekom i de tidigare visade
filmsekvenserna, valde vi att undersöka denna kännedom, detta gjordes genom att visa
bilder på varumärken och olika varumärkes kännetecken. Tanken med det sista
intervjutillfället var att ta reda på om barnen kände till de varumärken som förekom i
filmklippen.
Undersökningsmetoden tillhör enligt Melander och Nordqvist (2008) samt Trost (2007)
kategorin högt strukturerad intervju vilket kan liknas vid en form av muntlig enkät. Denna
studie är av kvantitativ karaktär vilket är när data summeras och sammanställs (Trost,
2007). Vid kvantitativa undersökningar är det viktigt att genomföra ett test innan
undersökningsmetoden används (Backman, 2008).
2.4.2

Formulering av frågor

De frågor som användes vid den första undersökningen var framtagna efter följande
information kring frågor vid intervjuer med barn. Enligt Doverberg och Pramling
Samuelsson (2004) skall frågor där barnet kan svara ja eller nej undvikas, då detta inte ger
någon information kring hur barnet tänker. Våra frågor grundade sig i att vi ville att barnen
skulle återberätta vad de kom ihåg av filmen. Frågor där barnen uppmuntras att berätta om
någonting uppfattas ofta av barnen som enkla då de kan berätta fritt vad de kommer ihåg
och tänker på (Doverberg & Pramling Samuelsson, 2004). Det är dock viktigt att här styra
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barnens berättande så att barnen berättar om det som är av intresse för intervjuaren
(Doverberg & Pramling Samuelsson, 2004). Enligt Doverberg och Pramling Samuelsson
(2004) kan frågor med den inledande formuleringen, kan du berätta eller vill du berätta
resultera i ett nej. Detta är inte något önskvärt svar. Formuleringen berätta för mig som är
en direkt uppmaning är bättre att använda sig av (Doverberg & Pramling Samuelsson,
2004). En annan viktig aspekt vid intervjuer är enligt Doverberg & Pramling Samuelsson
(2004) att ge intervjun en samtalskaraktär, vilket är att föredra då detta gör barnen mer
villiga att öppna sig och dela med sig av sina tankar. Vidare uppmuntrar Doverberg och
Pramling Samuelsson (2004) till att vid intervjuer av små barn inte använda alltför
övergripande frågor. Vi har därför till stor del använt oss av indirekta frågor då dessa är av
en mer berättande och beskrivande karaktär vilket rekommenderas (Doverberg & Pramling
Samuelsson, 2004). Enligt Doverberg & Pramling Samuelsson (2004) är det viktigt att
intervjuaren har bilden klar över vilken information som eftersöks så att hen kan avgöra
vilka svar som skall följas upp. Innan de två inledande intervjutillfällena arbetade vi fram
två olika frågeformulär anpassade till de olika filmklipp som visades. För vidare
presentation av frågeformuläret rörande frågorna till filmklippet från Håkan Bråkan och
Josef, se bilaga 1. För formulering av de frågor som användes vid intervjun till filmklippet
från Smurfarna, se bilaga 2. Bilderna som visades för barnen finns under rubriken
”Varumärkesigenkänning”, se sidan 43. Barnen ombeddes att berätta vad de såg på
bilderna.
2.4.3

Genomförandet

Intervjuerna genomfördes fredagen den 8 mars och måndagen den 25 mars 2013
tillsammans med barn i åldern fem till sex år. Fördelarna med att studera barn i
ålderskategorin tre till sju år är att de kan urskilja och erinra upp emot 200 varumärken
(McNeal, 1999), samt att de börjar få tillåtelse att påverka inköpen (Acuff, 1997). Dessa två
faktorer tillsammans gör dem till en mycket intressant målgrupp för företagen. I denna
ålder har de möjlighet att påverka föräldrarnas inköp och de befinner sig i en ålderskategori
där de är lättpåverkade (Acuff, 1997). Barnen kan även assistera sina föräldrar i butikerna
och hämta och känna igen varor (Acuff, 1997), vilket är en bidragande orsak till vårt val av
ålderskategori. Barn i åldern tre till sju år har en tendens att vilja ha en mängd olika leksaker
(Acuff, 1997). Eftersom de är lättpåverkade i denna ålder gör att de antagligen påverkas
mycket av vad de iakttar, däribland även av produktplaceringar. Denna målgrupp valdes för
att barn i åldersspannet noll till tre år är för unga för att kunna användas i vår
undersökning. En annan anledning är som Acuff (1997) beskriver att barn i denna
mognadsfas endast efterfrågar produkter i butikssammanhang. Anledningen till att barn i
åldersspannet åtta till tolv år inte valdes var dels för att det var svårt att anordna logistiskt
då de går i skolan och har lektioner att ta hänsyn till. En annan anledning som också bidrog
till detta beslut var att som Acuff (1997) skriver har dessa barn redan skaffat sig specifika
intressen och är därför inte lika mottagliga som barn i åldersspannet tre till sju år. Vidare
beskriver Acuff (1997) att barn i åldern åtta till tolv är funktionsdugliga konsumenter.
Därför ansåg vi att det vore intressant att studera barn i det andra stadiet nämligen tre till
sju år och just åldern fem till sex vidare. I slutet av detta stadie lär sig barn läsa enligt Acuff
(1997), vi anser att de då har lättare att känna igen varumärken. Ytterligare en orsak till valet
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att studera fem- till sexåringar är att de är mottagliga för budskap då de vill ha stora
kvantiteter av leksaker vilket gör att de är mottagliga för reklambudskap. Det faktum att vi
också fick en mycket bra kontakt med en förskola i Jönköpingskommun spelade även en
avgörande roll i vårt beslut. Förskolan i Jönköping kontaktades den 1 mars 2013 med en
förfrågan om de ville delta i en undersökning rörande produktplacering i barnfilmer.
Förskolan valdes ut eftersom en av forskarna har en bekant som arbetar där. Kontakten
med förskolan har skett via e-mail och telefon. I de flesta fall är det nödvändigt att få
tillåtelse av vårdnadshavare och förskolan för att få genomföra marknadsundersökningar
(Krueger & Casey, 2000). Detta hanterades genom att informationsblad sattes upp på
förskolan med förfrågan om vårdnadshavarnas godkännande, formuläret finns illustrerat i
bilaga 3.
Barnen som deltog i studien kom från två avdelningar på samma förskola, vilket innebar att
undersökningen kan ha blivit påverkad av förskolans kultur. Detta som en följd av att alla
respondenter har samma förskole mässiga bakgrund. Då barnen är av låg ålder är ett rimligt
antagande att barnen kommer från områden som ligger nära förskolan. Om detta stämmer
innebär det också att många av barnen troligtvis är uppväxta i liknande miljöer vilket också
påverkar deras tidigare erfarenheter och åsikter. Om detta har någon inverkan på
undersökningen är dock svårt att avgöra. Ett rimligt antagande är att förskolan trots allt
inte har inverkan på hur mycket barn i den åldern tittar på film samt hur de uppfattar
produktplacering då detta oftast sker i hemmiljön.
Innan det första intervjutillfället ägde rum valde forskarna att delta vid en sångsamling med
barnen på förskolan, detta för att de skulle kunna bekanta sig med dem. Intervjun inleddes
med att forskarna presenterade sig och talade om vad samtalet skulle handla om och varför
intervjun ägde rum, detta för att skapa en bra samtalssituation (Doverberg & Pramling
Samuelsson, 2004). Vidare förklarades även att samtalet kommer att spelas in på band. Vid
det första tillfället fick barnen efter samlingen enskilt titta på ett klipp ur filmen Håkan
Bråkan och Josef tillsammans med en av forskarna i ett utvalt rum. För att barnen skulle
känna sig så bekväma som möjligt satt båda parter på varsin kudde på golvet nära varandra.
Under filmvisningen var det tyst och lugnt i omgivningen. Stundtals i en av filmvisningarna
blev ett av barnen något stört av personal från en annan avdelning som inte fått rätt
information om att vår undersökning pågick och råkade komma till platsen där filmen
visades. Detta ledde till viss irritation hos barnet och för att det inte skulle bli för mycket
brus spolades filmen tillbaka den session som missats på grund av störningen. När barnet
sett färdigt på klippet visades barnet in till ett annat rum där själva intervjun genomfördes
av de andra två forskarna. Vi valde att ha tydliga rollen under intervjuerna där en ställde
frågorna och en observerade för att underlätta processen.
Klippen varade i cirka sex minuter, vilket forskarna anser var en tid som är lagom lång för
att barnet inte ska tappa koncentrationen, detta styrks med Doverberg och Pramling
Samuelsson (2004) rekommendation om att en intervju med barn mellan två till åtta år bör
vara mellan fem och 35 minuter för att barnen skall orka hålla högt fokus under hela
intervjun. Vid det första intervjutillfället, när filmklippet från Håkan Bråkan och Josef
visades, var det 16 barn som deltog. Vid det andra intervjutillfället när klippet från
Smurfarna visades deltog 15 barn.
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Enligt Doverberg och Pramling Samuelsson (2004) är det viktigt att intervjuerna äger rum
på en lugn plats där samtalet kan genomföras ostört. Med denna vetskap valde vi att
genomföra intervjuerna i ett personalrum en våning upp på förskolan på grund av fysiska
begränsningar i de utrymmen som barnen normalt befinner sig i. Förskollärarna fanns ändå
nära till hands som en trygghet för barnen. Tanken med denna plats var att få avskildhet
och undvika störningsmoment.
Vidare är tidpunkten mycket viktigt för att uppnå ett lyckat resultat. En tid då barnet är
trött, hungrigt, blir avbruten i lek eller väntar på att få gå på rast är inte lämpligt (Doverberg
& Pramling Samuelsson, 2004). Med detta i åtanke hölls intervjuerna efter det att barnen
hade ätit frukost och haft fruktstund, vilket gjorde att de hade energi och var pigga. De
hade även fått fysisk stimulans och pedagogik i form av sångsamlingen och lekar på
morgonen.
Innan visningen av det andra filmklippet, Smurfarna genomfördes några förbättringar
innan intervjuerna. Till att börja med var barnen mer avslappnade och bekväma eftersom
de kände igen oss sedan tidigare, vilket medförde att vi kunde vara mer direkta i våra frågor
då barnen var familjära med oss. Eftersom barnen pratade fritt anpassades frågeordningen,
på ett sätt som föll sig naturligt. Denna gång användes även hörlurar vid filmvisningen,
vilket var något som vi kände fungerade mycket bra och saknades vid den första intervjun.
Forskarna upptäckte att observatörens antecknande fick barnen att känna sig iakttagna.
Detta fick till följd att barnen blev nervösa, därför fördes anteckningar under det sista
intervjutillfället efter det att barnen hade lämnat rummet.
Vi anser att de två första intervjuerna utgör hög validitet då vårt syfte var att undersöka om
barn uppmärksammar produktplacering i barnfilm vilket också var vad vi gjorde.
Filmklippen som visades för barnen var noga utvalda och sammanklippta av forskarna.
Dessa innehöll specifikt utvalda produktplaceringar som barnen sedan intervjuades kring.
Vi anser att undersökningarna håller hög validitet då vi säkerställt att produktplacering
förekom i filmklippen som visades. Validiteten styrks ytterligare av det faktum att alla barn
fick se samma filmklipp innan intervjuerna och på så vis nyligen blivit utsatt för
produktplacering. Reliabiliteten är även den hög då undersökningen ger svar på om barnen
kan erinra sig någon av de produktplaceringar som de utsatts för. Vi valde att spela in
intervjuerna för att uppnå en hög reliabilitet, detta är ett sätt att undvika att data påverkas.
Tack vare att vi spelat in intervjuerna har vi på ett enkelt och trovärdigt sätt kunnat
återberätta vad som framkom i intervjun, vilket gör att vi har en hög validitet vid
återberättandet av vad som framkom under intervjuerna dock går det inte att undgå egna
urval och tolkningar skett.
Den tredje undersökningen genomfördes onsdagen den 10 april 2013 på samma förskola
som tidigare undersökningar gjorts. Även denna gång från samma avdelningar som vid de
två tidigare intervjutillfällena. Vi visade bilder enskilt för varje barn på varumärken och dess
kännetecken med syftet att undersöka barnens varumärkeskännedom. Även denna gång
fick vi tillgång till deras personalrum. Eftersom svaren endast visade ifall barnen kände till
varumärket eller inte så krävdes det inte en observerande person. En av
gruppmedlemmarna ordnade turordningen på barnen för att få att strukturera processen.
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Vi anser att bildvisnignen hade hög validitet då den undersökte om barnen kände till
varumärkerna, vilket också var den eftersökta informationen. Reliabiliteten anser vi var hög
i denna undersökning eftersom vi endast använde oss av tre enkla och tydliga frågor vilket
ledde till ett kort frågeförfarande och en snabb och tydlig process. Frågorna ställdes i
samma ordning och med samma formulering till alla. Vi anser att vår undersökning är
tillförlitlig och att den inte är utsatt för slumpinflytande, vilket är tecken på hög reliabilitet.

2.5
2.5.1

Fokusgrupp med föräldrar
Val av metod

För att undersöka om föräldrarna upplever att deras barn påverkas av produktplacering och
hur detta i sådana fall visar sig, valde vi att genomföra en fokusgrupp med föräldrar för att
diskutera produktplacering i barnfilmer. Syftet var att ta reda på om barn efterfrågar
varumärken eller produkter som de sett på film. För att lyckas med detta använde forskarna
sig av semistrukturerande intervjuer. Detta för att leda samtalet men inte styra det, denna
undersökningsmetod var av kvalitativ karaktär. Forskarna ville få reda på om barnen ofta
efterfrågar produkter de ser på film och om det i sådana fall är någon speciell
produktkategori som oftast efterfrågas.
Enligt Hollander (2004) är fokusgrupper ett socialt fenomen där det är viktigt att förstå det
komplexa och dynamiska sammanhanget där gruppintervjuer sker. Fokusgrupper är mindre
strukturerade grupper där deltagarna accepterat att medverka. Enligt Litosseliti (2003) är
fokusgrupper speciella grupper som är sammansatta för att utforska specifika ämnen och
ge individuella åsikter, upplevelser och erfarenheter genom gruppinteraktion. Enligt
Krueger (1998) erbjuder fokusgrupper vissa fördelar som andra metoder saknar för att
samla in data, så som intervjuer. Att använda sig av fokusgrupper ger en mer naturlig
omgivning än att intervjua en enskild person, deltagarna blir influerade av andra vilket ofta
sker i det verkliga livet. Det kan förekomma mycket interaktion mellan intervjuare och
intervjupersonerna i form av direkta frågor och svar (Halkier, 2008).
Fokusgrupper består ofta av sex till tolv deltagare (Gibbs, 1997). Vi hade dock svårt att
finna deltagare med barn inom det åldersspann som vi valt att undersöka, därför
genomförde vi vår fokusgrupp med tre deltagare. Att antalet blev något färre, än från
början tänkt, kan vara positivt för undersökningen, då detta gör det enklare för alla
deltagare att komma till tals och att gruppen blir lätt att kontrollera (Gibbs, 1997). Ju större
grupper är desto svårare är det att hantera, reflektera och analysera dem på ett
framgångsrikt sätt. I mindre grupper får deltagaren mer utrymme och möjlighet till att prata
och få fram sina åsikter. Fokusgrupper är användbart när syftet är att få reda på tankar,
attityder, känslor och upplevelser (Gibbs, 1997). Undersökningsmetoden är även bra då
syftet är att generera nya idéer, komma fram till något nytt eller om avsikten är att stärka
tidigare forskning.
Fördelar med att använda fokusgrupper är att data blir tillgänglig på ett snabbare och mer
kostnadseffektivt sätt än vid intervjuer med enskilda respondenter. Fokusgrupper tillåter
även forskaren att samverka med respondenterna vilket både har sina för- och nackdelar
(Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). Fördelarna med metoden är att det är mer
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kostnadseffektivt att genomföra en fokusgrupp än att använda enskilda personintervjuer
(Christensen m.fl., 2001). Fokusgrupper leder ofta till en diskussion mellan deltagarna,
vilket också eftersträvas. Eftersom intervjun genomförs i grupp kan respondenterna känna
sig trygga (Christensen m.fl., 2001). Eventuella nackdelar med undersökningsmetoden är
bland annat att det kan vara svårt att hänföra resultat till en viss målgrupp om deltagare
blandas från olika målgrupper. Mer kunskap och erfarenhet krävs av forskarna för att
genomföra en fokusgrupp jämfört med en enkätundersökning (Christensen m.fl., 2001). Vi
anser att de ovannämnda fördelarna övervägde nackdelarna vilket också var anledningen till
varför vi valde att genomföra en fokusgrupp med föräldrarna. Andra begränsningar med
fokusgrupper kan vara att en deltagare med stark personlighet dominerar diskussionen
medan den mer tillbakadragna förblir tyst. Deltagarna kan också bli manipulerande och
säga det som de tror att den som intervjuar dem vill höra. Därför krävs det noggrann
planering för att undvika sådana fall. Vidare kan det vara svårt att skilja mellan vad som är
en enskilds person åsikt och vad som är gruppens åsikt (Litosseliti, 2003). Det är viktigt att
ha ett tydligt mål och syfte till varför undersökningen genomförs samtidigt som
flexibiliteten bör vara stor. Flexibiliteten är viktig eftersom diskussioner i fokusgrupper helt
plötsligt kan ta nya vändningar, exemelvis när information som forskarna inte räknat med
framkommer (Ritchie & Lewis, 2003).
Gruppdynamik kan delas upp i tre breda kategorier; personliga faktorer och individuella
skillnader, interpersonella faktorer samt miljöfaktorer. Inom den första kategorin inkluderas
variabler så som demografi, psykologiska-och personligakaraktärer. De interpersonella
faktorerna är till stor del påverkade av förväntningar på hur andra agerar och beter sig.
Förväntningarna
formas utefter tidigare erfarenheter, demografiska- och
psykologiskakaraktärer (Stewart m.fl., 2007). Fokusgrupper är ett bra verktyg att använda
vid hypotestestning och exempelvis när man vill ta reda på människors tolkningar (Halkier,
2008).
Lecuyer (1975) påvisar att miljön spelar en stor roll vid genomförandet av fokusgrupper.
Om ett mindre rum används blir interaktionen mellan deltagarna större än om diskussionen
sker i ett större rum. De ovannämnda faktorerna är viktiga att ha i åtanke då dessa påverkar
gruppens dynamik och beteende. Att skapa en god interaktion mellan respondenterna och
forskarna är också av stor betydelse för att undersökningarna skall ge ett så djupt och
givande resultat som möjligt. Ofta byggs relationer mellan dessa (Ritchie & Lewis, 2003;
Teddlie & Tashakkori, 2009).
För att försäkra oss om att frågorna var enkla att förstå ställdes de till två utomstående
personer innan de användes på fokusgruppen. Detta för att säkerställa att de var
lättförståliga och gick att resonera och diskutera kring.
2.5.2

Formulering av frågor

Denna undersökning genomfördes med hjälp av den så kallade trattmodellen, vilken
innebär att det är en kombination av den icke och den strukturerade modellen inom
fokusgrupper. Detta innebär att frågorna var öppna och generella till en början för att
skapa en bredare förståelse och ta del av föräldrarnas egna iakttagelser och integration med
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varandra. För att sedan smalna av då moderatorn kom att ställa mer specifika frågor på
slutet för att få fram vad de är ute efter (Hansen, Cottle, Negrine & Newbold, 1998).
Det finns fem olika kategorier av frågor, de är; öppnings-, introduktions-, övergångs-,
nyckel- och avslutandefrågor (Krueger, 1998). Öppningsfrågor bör bestå av öppn frågor.
Sådana tillåter respondenten av ge fria svar, vilket kan leda till att information och vinklar
framkommer som forskarna inte förutspått eller förväntat sig. Exempelvis kan en
öppenfråga inom detta ämne vara hur känner du inför att det förekommer
produktplacering i barnfilmer? Det är viktigt att försöka undvika varför frågor eftersom dessa
inte är applicerbara i verkligheten (Krueger, 1998). Människor tenderar nämligen att basera
sina beslut på impulser, vanor, traditioner och det är sällan rationella beslut som fattas.
En anledning till att det är bra med öppnafrågor i början är för att få reda på vad
respondenterna anser vara betydelsefullt inom området och att deras iakttagelser skall få
komma fram ordentligt. Detta görs lättast när frågorna inte är alltför strukturerade eller
ledande (Ritchie & Lewis, 2003).
Det är viktigt att ha någon form av frågeguide, det gör nämligen att undersökningen blir
mindre tidskrävande och att det blir tydligare fokus på ämnet som skall undersökas. Vid
intervjuer med fokusgrupper är det viktigt ställa frågor som är enkla att kommunicera och
förstå för både deltagarna och moderatorn, de skall gärna vara korta och orden som
används bör vara enkla för att undvika missförstånd (Krueger, 1998). Det är även viktigt att
använda sig av lämpliga uppföljningsfrågor eftersom dessa driver diskussioner till en
djupare nivå och ofta ger fler detaljer. Om exempelvis forskarna ställer frågan hur känner du
inför att det förekommer produktplacering i barnfilmer, kan en följdfråga exempelvis lyda vad anser
du kan göras åt detta eller vilka konsekvenser tror du att produktplacering i barnfilmer har. Ställ även
gärna en avslutande fråga innan fokusgruppen avslutas, som exempelvis har vi missat
någonting (Krueger, 1998).
Forskarna valde därför att ställa frågor där föräldrarna själva fick svara fritt och berätta. För
en vidare presentation av den frågestruktur som användes vid fokusgruppen, se bilaga 4.
2.5.3

Genomförandet

Mötet med fokusgruppen ägde rum torsdagen den 11 april 2013 klockan 19.00. Valet av
datum och tid skedde i samråd med deltagarna efter det att en inbjudan skickats till dem via
Facebook. För en beskrivning av denna inbjudan, se bilaga 5. Platsen och lokalen där
intervjun sker är viktig, fokusgrupper som är i igenkännande lokaler uppfattas som mer
attraktiva att delta i (Stewart m.fl., 2007). Samtalet med fokusgruppen ägde rum i ett
grupprum på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Valet av plats valdes även med
åtanke av dess centrala lokalisering i Jönköping då det är en plats som många enkelt kan ta
sig till (Halkier, 2008). Författaren förklarar även vidare att universitetsmiljö är en neutral
institutionell plats, vilket gör att den är fri från eventuella störande ljud som annars kan
förekomma i olika miljöer. Nackdelen kan vara att den kan uppfattas som något stel och
därför är det viktigt att forskarna får deltagarna att känna sig avslappnade och bekväma
(Halkier, 2008). Med anledning av detta valde vi att bjuda på fika för att få en lättsam
stämning när undersökningen pågick. Grupprummets storlek var i enighet med Lecuyer
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(1975), som anser att i ett mindre rum blir interaktionen mellan deltagarna större än om
deltagarna befinner sig i ett större rum.
Urvalet av deltagare till fokusgruppen är en viktig del i designprocessen. Respondenten ska
vara noga utvald från en identifierad population som har relevans för frågeställningen
(Stewart m.fl., 2007). Intervjun ska vara designad med omsorg och med en tydlig förståelse
för problemet och frågeställnigen. Forskaren ska följa en väl strukturerad och förberedd
intervjuguide samtidigt som flexibilitet är viktigt.
Med tanke på att vi genomförde en kvalitativ fokusgrupp, kunde urvalet av deltagare inte
vara slumpmässigt (Halkier, 2008). Urvalet bör därför ske selektivt och deltagarna av
fokusgruppen bör bestå av både män och kvinnor med hänsyn till att kön påverkar åsikter
och inställningar till olika ämnen (Halkier, 2008). Med vetskapen av att kvinnorna i familjer
står för och påverkar största delen av familjens inköp bör detta tas hänsyn till i
fokusgrupperna och det är bra om fokusgrupper består av både män och kvinnor för att få
ta del av de eventuellt olika synerna på fenomenet (Popcorn & Marigold, 1995; Assael,
1992). Dock var detta inte genomförbart då det var svårt att finna deltagare som ställde upp
och vi fick därför tacksamt använda oss av de som ville delta. På grund av svårigheter med
att få deltagare till vår fokusgrupp, kom endast kvinnor att delta i studien. Fokusgruppen
bestod således av mammor med barn i åldrarna fem till och med åtta år. Fördelen med det
låga antalet deltagare är att i mindre fokusgrupper ges varje deltagare stort utrymme att
prata och forskaren kan då få en bättre känsla om varje deltagares reaktion och åsikter
(Williamsson, 2002).
Deltagarna i fokusgrupperna valdes ut genom så kallad Snowball sampling, vilket innebär
att de valdes ut genom forskarnas yttre delar av det egna sociala nätverket (Johnsson, 1990).
Vid användandet av så kallad Snowball sampling är det viktigt att inte intervjua människor i
sin närhet utan sådana som befinner sig i det yttre nätverket (Halkier, 2008). Detta med
anledning av att forskarna måste ställa självklara och enkla frågor till deltagarna i
fokusgruppen och om personerna redan känner varandra förklarar Halkier (2008) att
frågorna kan uppfattas som dumma och onödiga. Vidare menar författaren att det är just
sådana frågor som är viktiga vid intervjuer med fokusgrupper eftersom de vill få fram
självklara uppfattningar och åsikter kring det aktuella ämnet.
För att få en tydlig struktur i fokusgruppen agerade en av forskarna som moderator, detta
för att det tydligt skulle framgå vem som ledde diskussionen och för att kontrollera att
deltagarna höll sig till det aktuella ämnet (Halkier, 2008). Anledningen till att det endast var
en moderator i denna undersökning berodde på att deltagarna annars kunnat uppfatta det
som förvirrande (Halkier, 2008). De andra två forskarna agerade observatörer och
medhjälpare för att inte missa några viktiga iakttagelser och upprätthålla god struktur på
undersökningen (Halkier, 2008).
Vi anser att vår fokusgruppsdiskussion var av hög validitet då vi dels valt att spela in
intervjuerna, vilket betyder att vi undvikit att påverka insamlad data. Vi kände att
fokusgruppen hade en bra diskussion och deltagarna tänkte och talade fritt utan hämningar.
Syftet med fokusgruppen besvarades och vi upplevde att vi fick sanningsenliga svar, detta
är i enighet med Gilham (2008) som anser att validiteten bland annat mäts i äkthet. Enligt
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Given (2008b) bedöms validiteten av en kvalitativ forskningsstudie oftast på ett individuellt
innehållsbaserat sätt då det inte finns någon generell standard eller kriterier. Reliabiliteten
var också hög i denna undersökning då det kändes som om respondenterna gav oss
uppriktiga och ärliga svar.

2.6
2.6.1

Intervju med expert
Val av metod

Syftet med denna intervju var främst att få en överblick gällande fenomenet
produktplacering, samt att ta del av expertutlåtande och om hur branschen fungerar i
praktiken. Intervjutypen vi valt att använda oss av var av kvalitativ metod. Denna intervju
har fått en framträdande position då den är ett bra verktyg när det gäller att samla
information som är svårtillgänglig (Jacobsen, 1993). Valet att genomföra en
semistrukturerad intervju baserades främst på det faktum att denna form enligt Williamson
(2002) tillåter intervjuaren att följa upp frågorna vidare om respondenten öppnar för det.
Skickligheten att intervjua består av en kombination av improvisation och förberedelser
(Jacobsen, 1993). Grundläggande aspekter som är viktiga att ta hänsyn till är bland annat
vilket språkbruk som är lämpligt, vilket ämne intervjun ska behandla och vilka frågor som
ska ställas. Enligt Jacobsen (1993) är en intervju en kommunikation mellan tre personer, en
intervjuare, en respondent och en åskådare. En intervju förmedlar bland annat erfarenheter,
åsikter, attityder, upplevelser och kunskap (Jacobsen, 1993; Andersson, 1994).
Faktorer som är viktiga att ha i beaktning vid en telefonintervju är inte detsamma som vid
en direkt intervju där direkt ögonkontakt finns. Med detta i åtanke genomförde vi därför
vår intervju via Skype, eftersom tjänsten erbjuder videosamtal med möjlighet att både se
och höra varandra trots ett stort geografiskt avstånd. Potentiella brister med denna
intervjuteknik är att iakttagelserna i den omedvetna kommunikationen såsom uttryck och
kroppsspråk kan försvinna.
Fördelar med denna typ av intervju är främst att möjlighet till information ges som annars
är svår att tillgå samt att det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Något som kan ses som
en eventuell nackdel med denna typ av undersökning kan vara att expertens personliga
åsikter kan ta över och kanske inte spegla hela branschen åsikter.
För att försäkra oss om att frågorna var enkla att förstå ställdes de till två utomstående
personer innan de användes på fokusgruppen. Detta för att säkerställa att de var
lättförståliga och gick att resonera och diskutera kring.
2.6.2

Formulering av frågor

Beroende på hur samtalet utvecklas ställs frågor som passar in under det aktuella temat. För
att öka förståelsen är det effektivt att använda sig av öppnafrågor vid intervjuer. Det är
också viktigt att avsluta med stängda frågor för att specificera den önskade informationen.
Att kombinera båda frågeformuleringarna i denna ordning leder till en mer detaljerad och
en djupare bild av verkligheten (Plowright, 2011; Ritchie & Lewis, 2003). Vi använde till en
början öppnafrågor där utrymme gavs till respondenten att svara fritt. Öppnafrågor kräver
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ofta att respondenten förklarar eller utvecklar sina svar (Häger, 2007). Vi som intervjuade
hade ett öppet sinne och anpassade följdfrågorna efter de svar som gavs. Öppnafrågor kan
fördjupas genom att följa upp nyanser och nyckelformuleringar (Häger, 2007). Fördelen
med öppnafrågor är att respondenten inte styrs eller begränsas till i förväg bestämda svar
(Andersson, 1994). En intervju bör bestå av en början, en mitt och ett slut. Enligt Häger
(2007) ska början bygga en grund att stå på. Därefter förflyttas intervjun till det ämne som
skall diskuteras, ett område i taget. I slutet av intervjun är det bra att ställa en
sammanfattande fråga som klargör huvuddragen av det som framkommit som också
fungerar som en slutsats eller en kommentar av avrundande karaktär (Häger, 2007;
Jacobsen, 1993). I vetenskapliga intervjuer är sammanfattande frågor viktiga då
intervjuledaren måste försäkra sig om att det som sagts tolkas på ett korrekt sätt (Jacobsen,
1993). För en vidare presentation av de frågor som användes vid intervjutillfället, se bilaga
6.
2.6.3

Genomförandet

Intervjun genomfördes via Skype den 18 mars 2013 klockan 13.00, från ett grupprum på
Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vi intervjuade Magnus Ericsson,
försäljningschef på CA Billqvist. Företaget arbetar med de största televisions- och
produktionsbolagen i Sverige.
Validiteten i denna metod var relativt pålitlig då intervjun gav svar på många utav våra
frågor och gav en bred bild av produktplacering. Anledningen till att vi inte kan
kategorisera validiteten som hög beror främst på att det var vissa frågor gällande
produktplacering i barnfilmer som Magnus inte hade svar på. Reliabiliteten var hög då
metodens känslighet för slumpinflytelser var låg eftersom vi förberett frågorna väl och att
vår respondent fått ta del av frågorna i förväg. Vilket gjort att han kunnat förbereda sig väl
inför själva intervjun och hans stora erfarenhet och kunskap inom branschen.

2.7
2.7.1

Filmstudie
Val av metod

Syftet med att analysera film kan variera och det kan finnas oändligt många anledningar,
vilket gör att det inte finns en specifik modell på hur en filmanalys bör genomföras för
bästa resultat. Anledningen till varför vi valde att genomföra en filmstudie beror på att vi
ville skapa oss en överblick av hur vanligt förekommande produktplaceringar är i
barnfilmer samt i vilken form de förekommer. Det väsentliga vid filmanalyser är att själv
veta vilken information som eftersöks (Andersson & Hedling, 2011). Vidare berättar
Andersson och Hedling (2011) att trots att det inte finns någon tydlig struktur för hur en
filmanalys skall genomföras, är det viktigt att ta vissa punkter i beaktande. Dessa är vad
som vill uppnås med analysen, vilket sammanhang analysen ska användas, för vem de
analyseras, vilken sorts kunskap som eftersöks samt vilken kunskap som målgruppen
förutsetts ha.
Fördelarna med denna typ av undersökning är främst att de är konsekventa och enkla att
kontrollera även i efterhand, samt att filmstudier ger en tydlig bild av hur vanligt
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förekommande produktplaceringar faktiskt är i barnfilmer. Eventuella nackdelar med
filmstudier är att den selektiva perceptionen hos åskådaren spelar en stor roll, vilket kan
bidra till att viss fakta och iakttagelser inte uppmärksammas.
2.7.2

Undersökningskategorier

För att genomföra analysen på ett så noggrant sätt som möjligt, är det som ovan nämnt,
viktigt att skriva ner sina iakttagelser under filmens gång för att inte missa viktiga detaljer
(Andersson & Hedling, 2011). Vi valde även ut de produktplaceringsstrategier från den
teoretiska referensramen som vi ansåg var betydelsefulla och som kunde bidra till en ökad
förståelse kring fenomenet produktplacering. Filmanalysen har vi genomfört genom att
studera följande områden:






Strategi (visuell och auditiv)
Förekomst (prominent och subtil)
Integrering (implicit och integrerad)
Frekvens (låg, mellan och hög)
Budskapet (varumärkets bredd, filmens innehåll och anpassning till målgruppen)

Med hjälp av nämnda kategorier vill vi underlätta förståelsen, vi anser att det är viktigt att
studera dessa områden för att förstå fenomenet produktplacering. Dessa kategorier är en
egen sammanställning i form av en modell i slutet av vår teoretiska referensram som är
framtagen för att öka förståelsen och tydliggöra fenomenet produktplacering i teoristycket.
För en vidare presentation av dessa kategorier, se bilaga 7.
2.7.3

Genomförandet

Filmstudierna genomfördes den 5, 6 och 12 mars 2013, hemma hos en av forskarna. Filmer
har en förmåga att beröra och tilltala människor på många olika sätt. En film är unik och
kraftfull eftersom den kommunicerar via bildspråk, metaforer, symboler, ljud, musik, rytm
och känslor på samma gång (Petrie & Boggs, 2011). Vidare förklarar författarna att filmer
kan representera i princip vad som helst.
När filmer analyseras är det viktigt med noggrannhet då små detaljer kan göra stor skillnad
(Andersson & Hedling, 2011). Vid en filmanalys bör möjligheten att spola tillbaka så många
gånger som behövs finnas för att enkelt kunna notera detaljer. Detta är en förutsättning för
att analysen skall bli noggrann och tillförlitlig (Andersson & Hedling, 2011). Till skillnad
från vad Andersson och Hedling (2011) menar Petrie och Boggs (2011) att forskarna inte
bör pausa eller spola tillbaka under tiden som filmanalysen pågår. Petrie och Boggs (2011)
menar då att filmens rörelse och känsla kan förstöras.
Då det inte finns någon tydlig mall eller struktur för hur en filmanalys skall genomföras
valde vi att fokusera på noggrannhet. Före studien diskuterade och klargjorde vi syftet med
vår undersökning och vilka frågor vi behövde få svar på. Eftersom vårt syfte inte var att
skriva om huruvida filmen var bra eller dålig, utan istället analysera produktplaceringar
valde vi att använda oss av Andersson och Hedlings (2011) teori om att pausa och skriva
upp viktiga iakttagelser under tiden vi tittade på filmen. Enligt vårt tycke var detaljerna vi

23

kunde iaktta med hjälp av att spola tillbaka och pausa mer värdefulla än att inte förlora
känslan i själva filmen som kan ske om vi pausar. För att genomföra en så noggrann
undersökning som möjligt, tittade vi alla på filmen samtidigt för att uppmärksamma så
mycket som möjligt. Individuella anteckningar fördes över iakttagelser för att inte missa
några viktiga detaljer, detta med Andersson och Hedlings (2011) studier i åtanke.
För att finna filmer till vår analys som innehöll produktplacering, använde vi oss av
hemsidan www.brandchannel.com. Hemsidans uppbyggnad tillät oss att söka på
produktionsår där alla tillgängliga filmer under angivet år listades med angivelse om
varumärken som förekom i filmen. Valet av filmer föll på de filmer som enligt hemsidan
innehöll varumärken som vi hoppades skulle kännas igen av svenska barn i den för
undersökningens utvalda ålderskategori. Denna sida gav dock endast information om
amerikanska barnfilmer. Urvalsprocessen av de svenska filmerna till analysen var något
krångligare, då vi inte hade något hjälpmedel för att finna filmer som innehöll
produktplacering. Dessa filmer valdes således på plats i en videobutik, valet föll på filmer
som är mycket kända och är några av de största svenska barnfilmer som finns att tillgå på
senare år. Alla filmer som valdes var kända av oss sedan tidigare på ett eller annat vis, ett
antal filmer hade tidigare setts av någon eller några av forskarna.
Vi granskade filmerna objektivt och sakligt och la inte någon vikt vid vad vi tycker om
filmen i allmänhet utan vi fokuserade endast på de frågor vi vill ha svar på. Filmerna vi
valde att analysera var:
 Svenska filmer: Håkan Bråkan och Josef, Jönsonligan på Kollo, Hoppet och Hotell
Gyllene Knorren.
 Amerikanska filmer: G-Force, Madagaskar, Smurfarna och Toy Story 3.
Vi har i vår analys av filmen Toy Story 3 inte antecknat vad alla leksakernas namn är, då
filmen innehåller många olika karaktärer. Vi har endast iakttagit de varumärken som även är
kända utanför just denna film och inte endast är sammankopplade med filmen. Exempelvis
har vi iakttagit Barbie som ett varumärke, då Barbie förekommer i många andra
sammanhang och inte skapades för just denna specifika film. Buzzligher däremot är
framtagen för att spela en viktig roll och som inte förekommit i andra sammanhang tidigare
utan endast tillsammans med Toy Storyfilmerna. Därför har vi inte kategoriserat
Buzzlighter som ett varumärke.
Vi anser att både reliabiliteten och validiteten i denna undersökning var hög då vi
genomförde undersökningarna noggrant och att vi enkelt kan genomföra undersökningen
igen och få samma utfall eftersom filmerna är inspelade. Med tanke på att vi alla tre
forskare är från samma region, är i samma ålder och med liknande bakgrund kan det hända
att vi missat några av de amerikanska och inhemska varumärkena i de amerikanska
filmerna. Detta kan påverka reliabiliteten men då vi valt att göra vår undersökning i Sverige
anser vi ändå att reliabiliteten är hög eftersom vi antagligen fått med de globala
varumärkena som barnen skulle iaktta.
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3

Teoretisk referensram

I detta kapitel har vi valt att till en början förse läsaren med en introduktion till ämnet där vi beskriver
vilken forskning som finns att tillgå idag samt de för- och nackdelar som finns med produktplacering.
Vidare presenteras tre olika teman som består av marknadsföring till barn, barns utveckling och
iakttagelser samt produktplacering. För att underlätta för läsaren har vi valt att sammanfatta vår teori i en
modell där vi presenterar beståndsdelarna i produktplacering samt för en diskussion kring barns utveckling
utifrån denna modell.

3.1

Introduktion

Efter att ha studerat den tidigare forskning som finns att tillgå inom ämnet
produktplacering, har vi uppmärksammat att produktplacering i barnfilmer är relativt
outforskat.
Majoriteten av forskningen inom produktplacering behandlar konsumentattityder kring
produktplacering (De Gregorio, Sung, & Jung, 2007; Russell, 2002; Gupta & Gould, 1997;
Baker & Crawford, 1996). Det finns en motsägelse inom forskningen kring
konsumentattityder kring detta ämne, flera experimentella studier påstår att det har liten
inverkan på varumärkesattityden (Homer, 2009). Medan andra påstår att de kan verka som
home runs, särskilt när handlingen är sammanhängande med produkten (Homer, 2009).
Produktplacering kan påverka mottagarens varumärkeskännedom, igenkänning samt
attityder (Babin & Thompson Carder, 1996; Brennan, Dubas & Babin, 1999; Karrh, Frith
& Callison, 2001; Gibson & Maurer, 2000; Gould, Gupta & Garbner-Krauter, 2000; Gupta
& Lord, 1998).
Den forskning som rör produktplacering som ett komplement till mixen av
marknadskommunikation, är mestadels centrerad kring ämnet effektivitet (Babin & Carder,
1996; Gupta & Lord, 1998) och etisk acceptans (Gupta & Gould, 1997; Nebenzahl &
Secunda, 1993). Denna forskning har behandlat produktplaceringens ekonomiska värde,
effekterna av faktorerna relaterade till utförandet samt tvärkulturella skillnader och etiska
frågor sammankopplade med dess användning (Russel, 2002; Gould, Gupta & GrabnerKräuter, 2000).
Mottagarens acceptans av produktplaceringar påverkas generellt av dennes grundläggande
inställning till produktplaceringsaktiviteter (Nebenzahl & Secunda, 1993). Ett antal studier
har försökt att finna ett samband mellan mottagarnas inställning till
produktplaceringsaktiviteter och dess köpintention som efterföljer exponeringen genom att
jämföra effekter inom olika kulturer (Karrh, Frith & Callison, 2001; Gould, Gupta &
Grabner-Krauter, 2000).
Det finns flera nackdelar och svårigheter med produktplacering som framkommit i tidigare
forskning. Dessa är brist på kontroll, misslyckande av medievalet och risk för negativa
associeringar till produkten eller varumärket (Williams, Petrosky, Hernandez & Page, 2011).
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Ytterligare en svårighet som behandlas är prissättningen av en produktplacering då priset
beror på många faktorer så som räckvidd, kvalité och utsträckning (Williams m.fl., 2011).
Fördelarna med produktplacering är att den på ett effektivar sätt kan nå målgruppen än de
traditionella reklaminslagen kan (Schonfeld & Borzo, 2006). Andra fördelar är att den på ett
effektivt sätt kan kringgå konsumenternas negativa inställning till reklam genom att sudda
ut linjerna mellan kommersielltinnehåll och underhållning (Schonfeld & Borzo, 2006).
Produktplacering i filmer har blivit en del av den moderna marknadsföringen. Bevisen för
de materiella fördelarna med produktplacering är dock mestadels obekräftade.
Produktplacering föll ursprungligen inom ramen för dold marknadsföring då mottagarna
ofta var omedvetna om den kommersiella ansträngningen till övertalning (Karniouchina,
Uslay & Erenburg, 2011).

3.2

Marknadsföring till barn

Det ställs generellt i Sverige höga krav på marknadsföring som riktar sig till barn
(Konsumentverket/KO, 2013). Detta bland annat för att de är mindre kritiska och mer
mottagliga för reklam (Konsumentverket/KO, 2013). Moore och Lutz (2000) fann i sin
undersökning att reklam för vissa produkter så som leksaker, flingor och snacks, är mycket
engagerade och lämnar stark inverkan på barn. Forskarna Moore och Lutz (2000) slutsats
var att reklam är en viktig källa till information och inflytande för barn. Ofta tycker barn
och ungdomar att reklam och marknadsföring är underhållande när den är riktad mot dem,
vilket ofta leder till att barnen vill ha det som marknadsförs till dem (Acuff, 1997). Vid en
undersökning uppgav knappt hälften av de tillfrågade föräldrarna att de upplever att reklam
leder till att barnet efterfrågar de produkter som marknadsförs till dem (Konsumentverket,
2011).
Det finns olika former av marknadsföring nämligen sådan som faktiskt uppmuntrar barnen
till positiva, hälsosamma och bra saker medan andra kan tyckas sämre i form av att de
exempelvis innehåller opassande material, såsom våld eller onaturliga stereotyper av könen
(Acuff, 1997). Enligt McNeal (1999) tror vissa företag att de vet hur marknadsföring till
barn skall ske, vilket brukar motiveras med exempelvis jag har egna barn, jag vet hur de
tänker eller när jag var liten. Vidare påstår McNeal att det är lätt att generalisera och dra
slutsatser så som mina barn är som de flesta andra eller de flesta andra barn är som mina.
En viktig skillnad mellan traditionell marknadsföring riktat till vuxna och sådan riktad till
barn är att när den är riktad till barn är den ofta gjord ur ett kortsiktigt perspektiv för att
skapa en impuls (Acuff, 1997).
3.2.1

Det legala rummet

Den 1 augusti 2010 infördes en reglering i radio- och tv-lagens sjätte kapitel där regler om
produktplacering specificerades (Sveriges riksdag, 2013). Lagen är uppbyggd som ett
förbud mot produktplacering med diverse undantag. Underhållning såsom filmer och tvserier omfattas inte av förbudet. Vissa kategorier som alkohol, tobak och receptbelagda
läkemedel får dock inte visas (Sveriges riksdag, 2013). Om ett programföretag bryter mot
reglerna får de betala en avgift som har ett varierande spann. Enligt Anna Dingertz som är

26

handläggare på granskningsnämnden är ”skillnaden jämfört med tidigare att det nu får förekomma
produktplacering men att den inte ska vara framträdande på ett sätt som innebär otillbörligt gynnande”
(Säljaren, 2011). Det finns ännu ingen lagstiftning som reglerar produktplacering i film som
visas på bio i Sverige. Om produktplacering förekommer i filmer är programföretagen
skyldiga enligt lagen att informera tittarna om att det förekommer i början och i slutet på
programmet. Det finns dock ingen praxis i Sverige för hur informationen ska lämnas.
Sedan lagen kom har inga fall varit uppe i granskningsnämnden för radio och tv (Säljaren,
2011).
Internationella handelskammaren ICC är näringslivets världsorganisation. Deras
huvuduppgift är att ge vägledning inom reklam och marknadsföring. De har varit
normgivare åt näringslivet och organisationer under många decennier. Enligt artikel 18 i
ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation ska särskild aktsamhet iakttas för
marknadskommunikation som riktas mot eller visas för barn och ungdomar
(Reklamombudsmannen, 2011). Kommunikationen får inte motverka positiva sociala
beteenden, attityder och livsstilar. Produkter som inte är lämpliga för barn får inte
marknadsföras i media som är riktat för barn. Marknadskommunikationen får inte
medvetet dra nytta av barn och ungdomars bristande erfarenheter och naturliga
godtrogenhet. Kommunikationen får inte avbild barn i riskfyllda situationer eller aktiviteter
som kan vara skadliga för dem och andra. Informationen får heller inte påverka de sociala
värderingarna så som att ge intryck av att innehavet och användningen av en specifik
produkt kan påverka psykiskt, socialt och fysiskt. Marknadskommunikation får inte
innehålla uppmaningar till att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa produkten.
Priser får heller inte förekomma, detta för att inte ge en felaktig uppfattning om produktens
kostnad och värde (ICC, 2011).
Enligt paragraf fem i marknadsföringslagen ska marknadsföringen stämma överrens med
god sed, följa näringslivets etiska regler och vara tillbörligt för både konsumenter och
näringsidkare (Nix, 2013).
Det kommersiella trycket ökar på barn i dagens samhälle. Många barn som utsätts för
reklam har inte förmågan eller möjligheten att utskilja den. Detta beror främst på den
bristande graden av mognad samt deras godtrogenhet (Sveriges Konsumenter, 2012). Barns
ekonomiska resurser är större än någonsin och tillgängligheten är stor och det krävs endast
en knapptryckning för att barn skall utsättas för reklambudskap. Nya metoder, kanaler och
det ökade trycket ställer högre krav på reglerna för reklam till barn. Reglerna kan delas in i
tvingande reklam och näringslivets egenåtgärder. Den lagen som har huvudfokus är
Marknadsföringslagen, där finns dock inga specifika regler mot barn. I radio- och tv-lagen
finns speciella regler, de får inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år
(Sveriges riksdag, 2013). Marknadsföringens grundprinciper och krav är att barn är en
särskild skyddsvärd målgrupp. Det ställs högre krav på marknadsföringen till denna
målgrupp eftersom de har svårt att vara kritiska till budskapet. Ett annat krav som ställs är
tydlig reklamidentifiering. Principen blir viktig när det är barn som är den tilltänka
målgruppen. Som en följd av att marknadsföringen blir mer integrerad i underhållningen
blir frågan mer uppmärksammad. Reklamidentifieringen ska anpassas efter barns förmåga
att urskilja på redaktionellt material och vad som är marknadsföring samt deras mogenhet.
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Vissa produktkategorier såsom alkohol, tobak och ohälsosam mat får inte vända sig till
barn då de kan bidra till en ohälsosam och skadlig livsstil. Internationella
Handelskammarens (ICC) och Marknadsetiska Råder (MER) står i centrum för
näringslivets egenåtgärder. Deras arbete är att bedöma om den övergripande
marknadsföringen som sänds ut är i enighet med god marknadsföringssed.
Enligt FN:s barnkonvention skall barn ha möjlighet att utvecklas andligt, moraliskt,
psykiskt och socialt vilket innebär att det finns ett intresse att skydda barn från påverkan
som hindrar utvecklingen inom tidigare nämnda avseenden. Trots detta finns det mycket
dold reklam som riktar sig direkt till barn (Sveriges riksdag, 2011). Detta är möjligt
eftersom många mediekanaler är internationella och därför inte kan tillämpas och anpassa
sig efter svensk lagstiftning (Konsumentverket, 2011).

3.3

Barns utveckling och iakttagelser

När företag använder sig av marknadsföring riktad till barn finns det många olika faktorer
att ta hänsyn till. Dessa är exempelvis vilken mognadsfas barnen befinner sig i, vilken
positionering företaget har, om de riktar sig till både pojkar och flickor eller någon av dem
samt deras ålder (Acuff, 1997). Vidare förklarar Acuff att det viktigaste är att ta reda på
vilken mognadsfas barnet befinner sig i.
Här har vi summerat barns utveckling och konsumentbeteenden i olika steg för att göra det
enklare att förstå vad barn påverkas av och hur de beter sig i allmänhet.
3.3.1

Stadie 1 – Noll till tre år

Utvecklingen påbörjas och tar form redan under barnens första år (McNeal, 1999). Till en
början är de endast observerande och genomsnittsåldern när de börjar iaktta omgivningen
är de är sex månader gamla. I denna ålder börjar barnet förstå att affärer innehåller roliga
och bra saker samt att de kan skapa egna bilder av symboler och saker (Acuff, 1997).
En viktig period i ett barns utveckling är när de är mellan två och tre år, här sker nämligen
en stor utveckling och de vill gärna utforska, de fäster blicken på nya saker och de är
impulsiva (Acuff, 1997). De kan känna igen produkter från butikshyllan som föräldern
brukar köpa. I detta stadie brukar de även peka och efterfråga vissa produkter i butiken och
de påverkas väldigt mycket av färger och former som är igenkännande (Acuff, 1997). Detta
är alltså en period då barnen börjar efterfråga produkter, dock oftast i butikssammanhang
eller relaterat till produkter eftersom barnet inte kan minnas reklamargumentation under en
längre tid (Acuff, 1997).
Med tanke på barnets snabba utveckling kan de nu börja påverka föräldrarna mer och mer
genom att peka, säga vad de vill ha och de börjar nu dra sig ännu mer till färgglada
förpackningar (Acuff, 1997). Vidare förklarar Acuff att det är viktigt att hålla saker enkla
och roliga för att maximera barnens intresse och uppmärksamhet.
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3.3.2

Stadie 2 – Tre till sju år

I denna fas vill barnet välja produkter på egen hand, medelålder är då tre och ett halvt år
(McNeal, 1999). Detta kan beskrivas som en tydlig självständighetsfas där barnet är väldigt
aktivt och nyfiket Alfvén & Hofsten, 2011; Acuff, 1997). Tendenser till engagemang kring
detaljer kan finnas redan vid sexårs ålder. De är ofta intresserade av idrott, olika hobbys
och att synas i denna ålder (Acuff, 1997).
Från fyra års ålder brukar barnet fråga om tillåtelse att få köpa vissa saker i samband med
att inhandling med sina föräldrar ofta rör det sig om leksaker, godis, flingor eller snacks.
Nu har även barnets förmåga utvecklats och de kan minnas produkters placeringar i
butiken samt är kapabla att plocka varor på egen hand. Barnen kan till och med agera
assistent till föräldrarna vid inköpet, då har de grundläggande förståelse för hur pengar
används (Acuff, 1997).
I denna fas lägger barnen fokus på att ha stora mängder leksaker och andra roliga
produkter samt att de är lättpåverkade i denna ålder (Acuff, 1997). Något intressant är att
barn som går i första klass kan urskilja och komma ihåg runt 200 olika varumärken
(McNeal, 1999). De varumärken som barnet tycker särskilt om kan placeras i evoked set.
När ett barn placerat ett varumärke i evoked set är sannolikheten stor att det kommer
stanna där för resten av livet. Evoked set består av ett begränsat antal varumärken som
konsumenten kommer att ha i åtanke när val sker mellan varumärken inom en speciell
produktkategori (McNeal, 1999).
3.3.3

Stadie 3 – Åtta till tolv år

Denna period kallas för prövo- eller rollsökningsfas, barnen är i denna fas lättpåverkade
och söker efter en identitet och använder olika sätt för att uttrycka sig på. Behovet av
kunskap är stort hos barnen och de frågar mycket samt söker efter information på egen
hand både på internet och i böcker (Alfvén & Hofsten, 2011; Acuff, 1997).
De börjar nu fokusera mer på specifika intressen, mer engagemang i produkterna och ett
starkt fokus finns kring detaljer. Vid åtta till nio års ålder räknas de som funktionsdugliga
konsumenter. Vid tio års ålder har egenskaper såsom förmågan att resonera utvecklats
ytterligare och de kan nu känna igen varumärken på ett annat sätt än tidigare då det
fokuseras mer på färger och symboler (McNeal, 1999).
Under denna fas sker ofta barnets första egna köp, då de klarar mycket på egen hand.
Enligt studien är medelåldern på barnen åtta år när detta sker (Acuff, 1997). Då jämför de
exempelvis produkter och priser i leksakskataloger på saker som de önskar sig. De börjar
nu övertyga sina föräldrar om att de är mogna nog att hantera pengar och de erbjuder sig
gärna att handla (McNeal, 1999).
3.3.4

Skillnad mellan pojkar och flickor

Inom marknadsföring är det viktigt att ta reda på vad de olika könen dras till och
uppmärksammar (Acuff, 1997). Vidare förklarar Acuff (1997) att de flesta studier som
genomförts mellan könen relaterar till skillnader i det genetiska och miljön. Upp till och
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med sexårs ålder är barntidningar och böcker relativt könsneutrala, efter denna ålder
tenderar de att ha allt tydligare könsskillnader. Detta eftersom de vid denna ålder börjar läsa
själva (Acuff, 1997).
3.3.5

Barn som konsumenter

Konsumentsocialisation är enligt Ward (1974, s.1) ”the process by which young people acquire skills, knowledge, and attitudes relevant to their functioning as consumers in the market place”. Det innebär alltså hur barn lär sig att bli konsumenter. Enligt McNeal (1999) har
barn konsumentinflytande innan de ens kan gå och är marknadens potentiella kunder.
Vilket också är i enighet med det som Acuff (1997) anser att barn i sex månaders ålder
börjar observera och iaktta omgivningen. Upp till 80 procent av alla konsumenter är
varumärkeslojala från barndomen till och med att de blir tonåringar och unga vuxna (Acuff,
1997). Acuff (1997) förklarar vidare att unga vuxna ofta använder samma varumärke på
exempelvis smink som de gjorde i ung ålder när de startade med att använda denna typ av
produkt.
McNeal (1999) har undersökt vad barn egentligen köper. Ungefär en tredjedel av barnens
egna pengar går till godis, läsk och sötsaker. Läsk tar en stor del av detta eftersom drycken
ofta är lättillgänglig och finns på speciella säljytor och ofta i närheten av kassan. Det näst
största segmentet efter mat och dryck är leksaker och det snabbast växande segmentet är
kläder (McNeal, 1999). Andra studier har visat att McDonalds är barns favorit restaurang
när det gäller snabbmat, de erbjuder förutom mat även lek, som är ett av barns stora behov
och intresse (McNeal, 1999). McDonalds har inriktat sig på barn vilket syns bland annat i
deras anpassade menyer där en leksak ofta ingår, lekrum, boll hav samt att ballonger och
andra attribut ofta delas ut. McDonalds samarbete med Disneyfilmer bidrar även till att
stärka barns lojalitet. Barnen vill samla på Happy Meal leksaker som ingår i en viss serie
och detta kan vara en bidragande orsak till varför barnfamiljer ofta återvänder (McNeal,
1999)
3.3.1

Kommunikationsmodellen

Kommunikation kan definieras som utbyte av information, vilket involverar en eller flera
sändare och mottagare. Sändaren skickar information som kodas och sänds via en kanal,
denna utgörs av ett valt medie av sändaren. Vilket gör att det meddelande som mottagaren
tar emot och uppfattar kan skilja sig radikalt ifrån vad sändaren egentligen ville få fram
(Jandt, 2010). Meddelandet kan påverkas av brus i omgivningen där meddelandet kodas,
skickas och avkodas. När mottagaren får informationen måste denne i sin tur avkoda
meddelandet, tolka det och därefter ge respons och feedback tillbaka till mottagaren.
Denna respons från mottagaren uteblir ibland från mottagare vilket leder till en
ofullstädndig kommunikaionsprocess. Brus i omgivningen kan leda till att budskapet inte
når mottagaren och att mottagaren då kan gå miste om hela eller delar av budskapet (Jandt,
2010). Det finns flera tänkbara anledningar till att en kommunikation inte blir lyckad. Det
kan dels bero på miljön där kommunikationen sker, brus kan förstöra eller påverka eller
ändra det ursprungliga meddelandet (Jandt, 2010). Andra tänkbara anledningar är att
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mottagaren inte tillhör målgruppen och därför inte uppfattar budskapet eller att sändaren
misslyckats i sin kodning.
Vi har valt att använda Jandts modell samt att komplettera denna med förståelsesfären som
Fill (2009) talar om i sin modell, the linear model of communication. Förståelsesfären är ett
viktigt element i kommunikationsmodellen eftersom en lyckad kommunikation har högre
sannolikhet att nå fram om källan och mottagaren förstår varandra (Fill, 2009). Förståelsen
berör attityder, perception, beteende och upplevelser, vilket är värdet av sändaren och
mottagaren i kommunikationsprocessen. Enligt Fill (2009) är det högre sannolikhet att en
kommunikation når fram när parterna befinner sig på en gemensam grund, alltså
förståelsesfären. Organisationer satsar stora summor på att testa och utforska specifika
målgrupper för att säkerställa att deras budskap når fram till mottagaren. Genom att
sändaren har förståelse kan de bli säkrare i sin utformning av budskapet till den specifika
målgruppen (Fill, 2009).

Figur 1 Jandts kommunikationsmodell med förståelsesfärerna enligt Fill.
Figurkälla: Jandts, F. E. (2010). An introduction to Intercultural Communication- Identities in a global community. (6: ed). San Bernadino: Sag. s 42
Figuskälla: Fill, C. (2009). Marketing Communications Interactivity, Communities and Content. Fifth Ed
Prentice Hall, University of Portsmouth. s.42

3.3.2

Hur barn uppfattar budskapet

I en studie av Rönnberg (2003) uppges att för att barn skall kunna skapa sig ett kritiskt
förhållningssätt till reklam måste de förstå syftet eller avsikten med reklamen. Då barn
utsätts för produktplacering i barnfilmer hamnar budskapet i ett sammanhang där barn inte
kan inse syftet eller avsikten och de har således inte möjlighet att ha ett kritiskt
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förhållningssätt till den produkt som exponeras. Barn har alltså inte möjlighet att inse syftet
med produktplaceringen då de har svårt att ta in all information som de utsätts för på
grund av olika störningsmoment. Detta kan leda till att de många gånger inte uppfattar det
alls eller att de inte uppfattar budskapet på det sätt som mottagaren avsett (Rönnberg,
2003). Enligt McDonough (2003) spelar den avslappnade miljön som respondenten
befinner sig i en avgörande roll för effektiviteten av produktplaceringen. Vuxna mottagare
har vanligtvis ett utvärderingssystem för reklam, detta är dock inte aktiverat då mottagaren
inte förväntar sig att säljande budskap ska förekomma (McDonough, 2003)..
3.3.3

Symboler

Förståelsen, användandet och skapandet av symboler är kännetecken för människans
kognition. Samhället använder därför olika system och symboliska artefakter för att
underlätta (DeLoache, Peralta de Mendoza & Anderson, 1999). En viktig del i barns
utveckling är att behärska några symboler som är framträdande i deras kultur. Symboliska
artefakter är enheter som har skapats eller utformats för att tjäna en representativ funktion
(DeLoache m.fl., 1999). Symboler är i sitt ursprung sociala produkter som verkar för att
underlätta kommunikationen. En del av processen i barns utveckling är att lära sig
bemästra en viss sorts symboler samt hur den ska tolkas. Ju närmare en artefakt liknar vad
den står för desto lättare är det att lägga likheterna på minnet, vilket i sin tur underlättar för
symbolens användning. En faktor som har stor betydelse för mindre barn när det gäller
användandet av symboler är det sociala sammanhanget den visas i (DeLoache m.fl., 1999).
DeLoache m.fl. (1999) utgick i deras studie från tre olika faktorer, den första var det sociala
sammanhanget där symboler presenterades och hur de används. Den andra faktorn var
ikoniteten samt den symboliska erfarenheten. Det huvudsakliga resultatet som framkom
var att nivån av informationen integrerar med åldern där resultaten i studien blev bättre ju
högre ålder barnen hade (DeLoache m.fl., 1999). Detta är kopplat till erfarenheten då det är
lättare att sätta symboler i relation. Mindre barn har större behov av socialt stöd när det
gäller symboler och dess användning.
Symboliska kunskaper och färdigheter utvecklas hos barn i normala miljöer, dock kan de
första stegen i detta förvärv vara ganska osäkra (DeLoache m.fl., 1999). Vuxna har ofta
svårt att inse i vilken utsträckning barn behöver explicit kunskapsförmedling för att kunna
de olika symboliska medlen (DeLoache m.fl., 1999).
Enligt tidigare forskning utvecklas den psykiska och interaktiva förmåga på ett linjärt sätt
genom olika förutbestämda steg (John, 1999). Dessa steg kan sammanfattas i det
perceptuella, analytiska samt reflekterande stadiet (John, 1999). Dessa bakomliggande
studier har syftat till att säkerställa effekten av marknadsföring till barn i en viss ålder där
uppkomsten mätts och användningen av symboler och varumärkens betydelser. En av de
tidigaste studierna som gjorts inom området barns användning och konsumtion av
symboler gjordes av Belk, Bahn och Mayer (1982). Slutsatsen av denna blev att
konsumtionssymbolers erkännande utvecklas främst i den åldern när barnen börjar skolan,
det vill säga vid sex till sju års ålder. De underliggande antagandena för detta är att vuxna
har rätt tolkning av varumärkessymboler vilka de har utvecklat kognitivt. Utifrån detta lär
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sig barn att se världen korrekt utifrån vuxnas uppfattningar (Belk m.fl., 1982).
Användningsområden för varumärken och symboler har ett förhållande till de kulturella
och sociala sammanhangen som finns i vardagen. Dessa faktorer tenderar även att förstärka
en bild av barns traditionella användning av symboler och varumärken (Griffin, Wicks &
Narin, 2008). Marknadsföringen och varumärkesupplysningen är föränderlig i dagens
samhälle. Varumärkens natur i sig är djupt könsspecifika (Griffin m.fl., 2008). Enligt
Kenway och Bullen (2001) ger de nya och traditionella medierna positiva indikationer på
barns erfarenheter då förståelsen för varumärken formas. Genom de nya medierna
underlättas utformningen av budskapet på ett sätt som är mer anpassat till hur barn tänker
och lär medan de mer traditionella medierna lägger och bidrar till en mer grundläggande
nivå (Griffin m.fl.,2008).
För barns minne och inlärning är former av stor betydelse (Meier, Mauk, Cheek &
Moreland, 2008). Därför används ikoner och symboler i utbildningssyfte i förskolor och
klassrum i stor utstäckning. Användningen av visuella bilder är viktig ur olika aspekter vid
inlärning så som: läsning och skrivning, mattematik, samhällskunskap och forskning och
det sociala umgänget (School Sparks, 2013).

3.4

Produktplacering

Det finns många studier inom området produktplacering, liksom definitioner. Segrave
(2004, s.15) definierar produktplacering enligt följande: ”When you intentionally expose a product, brand, signage, verbal mention and so on, in the script of a film entertainment”. Denna definition
avspeglar många forskares syn på fenomenet produktplacering.
Reklampauser i tv sändningar har blivit enklare att undvika, medan produktplaceringar i
filmer är svårare, då de i detta medium förekommer oannonserat. Enligt Russel (1998)
fungerar produktplacering på ett diskret sätt genom att framkalla positiva associationer,
ambitioner och symboliska betydelser i samband med det underliggande filminnehållet,
istället för att konkurrera mot en uppsjö av traditionell reklam. För att få bäst effekt av en
produktplacering bör placeringen vara integrerad i den aktuella scenen och gärna med
skådespelaren. Företagens mål är ofta att skapa en realistisk och diskret exponering för
varumärket (Hawkins & Mothersbaugh, 2010; Lysell, 2009).
Det kan vara svårt som mottagare att urskilja reklam när denna exponeras i den
underhållning som mottagaren själv valt att se på. Inom produktplacering är linjen mellan
annonser och tv-underhållning praktiskt taget obefintligt. Marknadsförare mixar medvetet
in reklam som är nära handlingen så att mottagaren omedvetet utsätts för budskapet
(Schiffman & Kanuk, 2010). Det är vanligt att företag använder filmer och
underhållningstv för att göra reklam för sina produkter. Många gånger förstår inte ens
tittarna att det handlar om reklam när företag använder sig av produktplacering i filmer, då
de ser varumärket och produkterna som en realistisk del av handlingen (Belch & Belch,
1998). Produktplacering anklagas för att vara ett sätt att ta sig runt föräldrarna. Detta
beskrivs i ett citat från Commercial Alert (2003, p. 12) ‘‘By sneaking past the guard of even watchful parents, the industry is able to trigger cravings in children for things that parents would not choose and
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might actively oppose, such as junk food, alcohol and gambling’’. Hur ska föräldrarna kunna hjälpa
sina barn om de själva inte uppmärksammar produktplaceringen?
Fenomenet produktplacering är kanske mest känt från mediet film, inom denna bransch
förekommer det etablerade kontakter och arbetssätt mellan aktörerna (M., Ericsson,
personlig kommunikation, 2013-03-19). Produktplacering förekommer även i många andra
medier. Några av de vanligaste är dataspel, (SvD Kultur, 2007) bloggar (Nyheter24, 2011)
samt böcker (Löwenfeldt, 2006).
Enligt Magnus finns det främst två anledningar till att produktplacering slagit igenom
ordentligt de senaste åren. Den första är införandet av radio- och tv-lagen kom med en ny
reglering 2010 men också på grund av den nya tekniken (M., Ericsson, personlig
kommunikation, 2013-03-19). Med den nya tekniken kan företagen bland annat redigera in
produktplaceringar i efterhand och ändra logotyper när filmen egentligen redan är klar
(Ödmark, 2011).
Produktplacering kan vara användbart när målet är att stärka eller utveckla
varumärkespreferensen. Alternativt kan respondenten uppfatta att stjärnan i själva verket
stöder produkten (McDonough, 2003). Det handlar om att skapa en positiv image av
företaget med hjälp av produktplacering. Vanligen betalar företaget för att deras produkt
ska visas i media som blir en del av underhållningen (Blythe, 2006).
3.4.1

Teknisk utveckling

44 av Sveriges ledande it-företag har listat 2012 års stora trender inom den tekniska
utvecklingen. De anser att de mest framträdande trenderna inte handlar om tekniken utan
den nya användningen där att dagens tjänster och produkter är personliga med användaren
i fokus (IDG, 2011). Utvecklingen bygger alltså till stor del på individen. Utvecklingen är
mer professionell och systematiskt än tidigare samt att dagens system ska vara
underhållande, snygga och smarta som ska vara lätta att förändra så att de passar till den
slutliga målgruppen. Många användare har vant sig vid snygg design, enkel uppbyggnad
samt logisk uppbyggnad (IDG, 2011).
3.4.2

Merchandisefilmer

Merchandise utgörs av olika tillvägagångssätt att använda sig av kända serie-, film- och tvfigurer i ett säljfrämjande syfte (Nationalencyklopedin, 2013). Merchandise förekommer i
stor utsträckning, en av de största i branschen är Disney (The Economist, 1998b). Disney
var en av de första och främsta på att arbeta med filmskapande synergieffekter (Soter,
1992). Disneys Disneyland sammanbinder produkter, så som åkattraktioner, gosedjur och
t-shirts med sina filmer (Soter, 1992). Enligt (The Economist, 1998b) skapade Disney 186
olika merchandiseprodukter som var associerade med filmen Lejonkungen inför releasen av
filmen i hela 51 olika länder. Endast ett år efter denna premiär fick Disneys Lejonkungen
sin egen Broadway show, showen blev också en av de största under denna tidsperiod (The
Economist, 1998a). Disney tjänade 1,2 miljarder på filmen samtidigt som de tjänade
ytterligare 3 miljarder på leksaker (The Economist, 1998b). Dixon (återgiven i Lubbers &
Adams, 2004) beskriver att media organisationerna inte längre producerar endast film eller
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böcker utan att de idag även skapar varumärken. Vidare beskrivs hur varumärket kan ses
som ett kugghjul där varumärket utgör navet och varje kugge är ett av de sätt som
varumärket kan upplevas (The Economist, 1998b). Exempelvis kan varumärket Rugrats
upplevas genom film, tv, temaparker, musik, internet och merchandise (The Economist,
1998b), dessa tidigare nämnda avseenden skulle alltså vara kuggarna och varumärket
Rugrats skulle utgöra navet. När ett företag som Viacom licensierar Rugrats tandkräm och
Rugrats macaroni cheese, tjänar de pengar samtidigt som de marknadsför filmen Rugrats
(The Economist, 1998b). Det finns mycket pengar i denna industri, enligt Soter (1992)
tjänade filmen Batman 251,1 miljoner dollar under sin release. Denna siffra lyckades
Warner Brothers sedan dubbla genom försäljning av licensierade varor som exempelvis tshirts, muggar och album med filmmusiken. Lieboweitz (återgiven i Friedman, 1999) “if you
don’t succeed on the silver screen, it’s very hard to have merchandise jump off the shelves”. Enligt Lacter
(2001) är det stora risker involverade i sådana floppar, dessa inkluderas av royalty avgifter
och minimum garantier som är baserade på de förväntade intäkterna från filmen.
3.4.1

Cross promotion

Några av de företag i Sverige som arbetar med produktplacering arbetar även med så kallad
cross promotion. Detta är ett sätt att få ut mer av sin produktplacering och förlänga
aktiviteten (CA Billqvist, 2013). Avsikten med detta är att skapa goodwill kring sin
produktplacering (CA Billqvist, 2013). Några exempel på cross promotion är
förhandsvisningar av långfilmer för personal och kunder samt butiksaktiviteter (CA
Billqvist, 2013). Varje enskilt företag har ett individuellt mål med sin produktplacering,
liksom utformningen av sin cross promotion (CA Billqvist, 2013).
3.4.2

Produktplaceringsstrategier

Produktplacering kan utformas på olika sätt, det finns tre olika strategier för utformningen
(Russel, 2002; Gupta & Lord, 1998). Den första är visuell då visas produktens logotyp,
affisch eller någon annan typ av varumärkesrelation. Detta visas utan relevant budskap eller
ljud som kan få respondenten att uppmärksamma produkten. Ett exempel på en sådan
produktplacering är när någon dricker Coca-Cola. Den andra strategin är att varumärket
nämns i en dialog eller att varumärket på annat sätt förmedlas genom ljud utan att visa
produkten, detta kallas auditiv. Ett exempel på en sådan produktplacering är när någon ber
om mat från McDonalds. Den tredje och sista strategin är en kombination av de två
tidigare nämnda och kallas visuell och auditiv. Detta innebär att varumärket visas i bild i
samband med att varumärkesnamnet nämns eller att ett varumärkes budskap förmedlas
med ljud. Ett exempel för att förklara är när någon visar en dator från Apple och säger
valet av en ny generation. Det brukar också vara valet av strategi som är avgörande för hur
mycket produktplaceringen kostar för företagen. Den visuella strategin är den mest riskabla
av dem då respondenten kan ha svårt att erinra sig närvaron av alla varumärken, samtidigt
som den också är den vanligaste (Gupta & Lord 1998). Den visuella och auditiva strategin
är den dyraste men också den mest effektiva av strategierna (Gupta & Lord 1998). Enligt
dessa uppgifter så följer priserna hur effektiv en strategi är. Enligt Willebrand (2007) är
produktionsbolagens inofficiella prislista 400 000 kronor för att köpa rättämnesrelaterade
inslag, vilket är det samma som visuell och auditiv strategi. Vidare beskriver Willebrand

35

(2007) att om en programledare betonar en viss produktkategori kostar det 200 000 kronor,
vilket är det samma som auditiv strategi. Om fokus ska läggas vid en produkt i 20-30
sekunder kostar det 75 000 kronor, detta är så ofta av visuell karaktär (Willebrand, 2007).
Dessa tre produktplaceringsstrategier kan förekomma på olika sätt antingen som
prominenta eller subtila (Gupta & Lord, 1998). De produktplaceringar som kategoriseras
som prominenta är när produkten är mycket synlig för respondenten vilket innefattar
storleken och eller position i bilden är i närhet till handlingen i scenen. När
produktplaceringar kategoriseras som subtila är det när varumärket inte visas på ett
framträdande vis vilket innebär liten storlek och utanför respondentens visuella fokus. Det
kan också vara när varumärket förekommer i samband med andra varumärken eller när
exponeringen sker under en mycket kort tid. Både strategin och förekomsten är avgörande
för hur lätt det är att inkorporera produktplaceringen i handlingen (Gupta & Lord, 1998).
Enligt Homer (2006) minskar varumärkesattityden när produktplaceringar är prominenta
eller övertydliga särskilt när dessa har en hög frekvens. Vid subtila produktplaceringar är
konsumentens attityd relativt positiv, och en hög effekt leder inte alltid till någon ökande
effekt för budskapet (Homer, 2009). Prominenta placeringar upplevs som mindre
realistiska samt att de är ett störande moment i filmens handling (Atkinson, 2003).
Vidare kan produktplacering delas in i två olika typer baserade på dess grad av integrering i
handlingen nämligen implicita eller integrerade placeringar (D´Astous & Séguin, 1999).
Vidare förklarar D´Astous och Séguin (1999) att en implicit produktplacering innebär att
varumärket presenteras i en passiv kontextuell roll, vilket innebär att varumärket har en
passiv roll i handlingen samt att produktplacering utgör en låg påflugenhet. Författaren
beskriver också att märket alltså förekommer utan att bli formellt presenterat. Ett exempel
på en implicit produktplacering är när Håkan i filmen Håkan Bråkan och Josef dricker
Fanta, men varumärket Fanta inte är relevant för handling i filmen. D´Astous och Séguin
(1999) skriver även om integrerade produktplaceringar, vilket innebär att varumärket är
integrerat i handlingen eller underhållningsmaterialet. Ett exempel på integrerad
produktplacering är när en av Smurfarna i filmen Smurfarna blir kär i en M & M docka.
3.4.3

Frekvens och nårbarhet

Två variabler som är svåra att mäta är frekvens och nårbarhet. Det kan vara svårt att veta
räckvidden av produktplaceringen samt hur många av de som nås som tillhör den tilltänkta
målgruppen. Frekvens kan uppnås om samma produkt exponeras flertalet gånger i en film,
i annat fall krävs att respondenten ser filmen flera gånger. Detta kan vara en del av
problematiken med produktplacering, nämligen de alternativa marknadsföringsaktiviteter
som också stärker varumärkesmedvetenheten hos målgruppen och erbjuder effektivare
alternativ då de erbjuder högre frekvens. Sammanhanget där produkten figurerar är av
betydelse och tidepoken i filmen bör vara förenlig med produkten (McDonough, 2003).
3.4.4

Effektivitet

För att uppnå högsta möjliga effekt bör det vara varumärken med nationell
genomslagskraft som marknadsförs samt att innehållet i filmen bör samspela med den
produkt eller varumärke som exponeras. Produktplaceringen bör ske i sammanhang som
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målgruppen kan identifiera sig med, typiska fallgropar är våldsamma filmer eller alltför
dramatiskt innehåll (McDonough, 2003).
Effektiviteten av en produktplacering är till stor del beroende av förmågan hos den
enskilda individen att se och uppfatta en placering (Russel, 1998). Personer med förmågan
att skilja en stimulans från sin omgivning har lättare att upptäcka produktplacering och
därför är sannolikheten större att placeringen upptäcks (Russel, 1998). Andra studier tyder
på att produktplacering har en dold natur som därigenom gör det svårt att känna igen och
uppfatta och därför inte ger någon effekt på varumärket (Russel, 1998).
3.4.5

Sammanställning av beståndsdelarna i produktplacering

För att ge en tydlig bild av fenomenet produktplacering har vi valt att sammanfatta
uppbyggnaden av dessa i en modell som visas nedan. Detta är således de faktorer som vi
iakttagit i vår analys av barnfilmer.

Figur 2 Beståndsdelarna i produktplacering.

I vår studie av litteraturen har vi inte funnit några belägg för att visuell eller auditiv är
överlägsen den andra strategin vad det gäller produktplacering till barn. Däremot är visuell
och auditiv i kombination bäst då den blir mer framträdande (Gupta & Lord 1998). Barn
som lever sig in i handlingen har såldes svårt att uppfatta produktplaceringar som är alltför
subtila, då dessa inte är kopplade till handlingen. En prominent produktplacering är enklare
att upptäcka och kan därför också uppmärksammas lättare av barn. Till skillnad från
produktplacering riktat till vuxna där alltför prominenta placeringar kan uppfattas som ett
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störande och irriterande moment. Detta är i enighet med Atkinsons (2003) teori nämligen
att prominenta placeringar upplevs som mer störande, mindre realistiska samt att de är ett
irriterande moment i filmens handling. Den mest effektiva marknadsföringen till barn är
sådan som upplevs som rolig och underhållande (Acuff, 1997). En produktplacering som
förekommer utan sammanhang är svår att framställa på ett underhållande vis utan att vara
kopplad till handlingen. Detta innebär alltså att barn har lättare att erinra en integrerande
produktplacering. En placering som barn uppfattar som rolig är också mer effektiv då
denna läggs på minnet och som i sin tur kan återberättas av barnet. En produktplacering
med hög frekvens har således större effekt än en placering med låg frekvens då barnet har
fler chanser att uppmärksamma produkten eller varumärket. Barnen kan endast uppfatta
produktplaceringar av sådana varumärken som de är familjära med sedan tidigare samt när
dessa är anpassade till dem.
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4

Empiriskt resultat

I detta kapitel har vi valt att presentera våra resultat i den ordning som vi anser blir mest lättförståeligt och
hanterbart för läsaren, då resultaten blir mer djupgående och specificerade till barnfilmer. I detta avsnitt
skall vi försöka göra den funna informationen användbar. Vi har delat upp vårt resultat i fem olika delar
inledningsvis datahantering, följt av intervju med expert, därefter intervjuer med barn sedan fokusgrupp
med föräldrar och avslutningsvis filmstudie.

4.1

Behandling av data

Då våra undersökningar är av kvalitativ karaktär är det svårt att finna dataprogram som är
lämpade för att analysera sådana data (Williamson, 2002). Holme och Solvang (1997)
beskriver en kommunikationsklyfta mellan forskaren och målgruppen för
forskningsresultaten. Dess storlek kan variera men den är alltid närvarande i och med att
den ligger inbyggd i kommunikationen. En kritisk fas som forskaren genomgår är tolkning
av informationen. Det går aldrig helt att skydda sig från fel- eller övertolkningar, vilka sker
redan i början av processen. En fråga som vi som forskare kan ställa oss är hur aktuella de
resultat är som vi har kommit fram till (Holme & Solvang 1997). Vidare förklarar Holme
och Solvang (1997) att det är viktigt att ta i beaktning huruvida informationen belyser
området samt om variation har uppnåtts. För att reducera antalet felaktiga tolkningar har vi
försökt att vara medvetna om vad vi gör samt att hålla en kritisk inställning (Holme &
Solvang 1997). Enligt Holme och Solvang (1997) är det en fördel att vara uppfinningsrik,
högre kreativitet ger nämligen större möjligheter.
Vårt första steg var att transkribera den data som återfanns i barnintervjuerna samt i vår
semistrukturerade intervju. Detta efter rekommendationen från Williamson (2002) att
transkribering underlättar kategoriseringen av data samt att det går snabbt att kontrollera
informationen. Denna transkribering underlättar även användningen av olika dataprogram
för att vidare kunna analysera den insamlade informationen (Williamson, 2002).
Nästföljande steg var att läsa igenom den transkriberade informationen för att ytterligare
bekanta oss med denna (Williamson, 2002). Det är av yttersta vikt att vi får en god
översiktlig förståelse för de intervjuer som är genomförda innan vi börjar med arbetet att
titta på de olika delarna på djupet (Williamson, 2002). Det tredje steget är att kategorisera
data (Williamson, 2002). Till en början kan dessa vara omfattande och otydliga, men dessa
kan senare under analysen delas in i olika underkategorier (Williamson, 2002).

4.1

Intervju med expert

Vi har intervjuat Magnus Ericsson (personlig kommunikation, 2013-03-19) som är
försäljningschef på företaget CA Billqvist i Göteborg. De arbetar med finansiering och
produktplacering i svenska tv-program och filmer. Medveten reklam till barn är förbjudet i
Sverige genom en reglering i radio- och tv-lagen (Sveriges riksdag, 2013). Enligt Magnus
Ericsson får barnrelaterad marknadsföring endast visas om det inte finns någon specifik
baktanke med placeringen. Han anser även att produktplaceringar ska vara naturliga och
passa in i den övergripande produktionen. Den ska inte vara för markant och måste passa
in i rollens karaktär och miljö. Detta är i enlighet med det som D´Astous och Séguin (1999)
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beskrev kring integrerade produktplaceringar, placeringar av denna typ skall vara integrerad
i handlingen. Målet med en produktplacering är att skapa en realistiskt och diskret
exponering.
Vidare förklarar Ericsson att produktplaceringar har utvecklats snabbt under de senaste tre
till fyra åren. Ericsson uppger att den drastiska förändringen i branschen främst beror på
två faktorer, den första aspekten är lagregleringen och den andra aspekten den tekniska
utvecklingen. De tekniska aspekterna benämner Magnus bland annat som
bredbandshastigheten och den ökade kvaliteten. Vidare berättar han att lagregleringen
gällande produktplaceringar har haft stora påverkningar gällande produktplaceringar.
Dagens tv-tittande håller enligt Ericsson på att förändras, tidigare var det viktigt att sitta i
soffan klockan åtta på fredagskvällen för att se på kvällens underhållningsprogram men
detta börjar förändras. En ny generation som har tillgång till programmen när de vill via tvkanalernas hemsidor har lett till att reklampauserna i veckans stora program inte ger lika
stor effekt som tidigare. När programmen numera även visas på hemsidan kan
annonsörerna anpassa innehållet så att det passar ihop med programmet. Att betala för
reklamannonser och reklamfilmer i pauserna är inte lika effektivt eftersom en stor del av
populationen inte tittar på programmen under tv-sändningen. Ericsson förklarar vidare att
han anser att det därför är viktigare än någonsin för företagen att marknadsföra sig inuti
själva programmen för att säkerställa sin synlighet, eftersom reklamen i pauserna kan
undvikas. Denna marknadsföringsmetod är ofta effektiv då det ger möjlighet att välja ut
produkter och varumärken som anpassats till tv-programmet eller filmens målgrupp. En
fråga som alla bör ställa är om skärmen är framtidens tv. Den yngre generationen utnyttjar
möjligheterna som de nya plattformarna tillhandahåller medan den äldre generationen
generellt håller sig till tablåtiderna. Han förklarar vidare att det gäller för företagen att få in
sitt varumärke in i scenerna för att synas. Ericsson anser vidare att andelen som kommer
att titta på webbaserade kortfilmer i framtiden kommer att öka. Webbaserade kortfilmer är
en form av kortare serier, som är nischat till en specifik målgrupp.
Enligt Ericsson är produktplacering effektivt när det genomförs på ett, enligt honom,
korrekt sätt. Det vill säga att det blir en naturlig del i filmen vilket uppnås genom att
förstärka produktionen och eller karaktärerna. Vilket leder till att det fastnar i
konsumenternas undermedvetna. En produktplacering med denna effekt som Magnus
beskriver är i enlighet med Russels (1998) syn på produktplacering nämligen att dessa
verkar genom att skapa positiva associationer till varumärket. Russels syn är att kunden
tolkar detta i det undermedvetna och på så vis också bygger på sin inställning och
uppfattning kring varumärket. Vidare förklarar Magnus att produktplacering sällan leder till
något direkt begär eller köp utan ökar konsumentens medvetenhet kring varumärket som
placeras i dennes undermedvetna. Enligt Magnus får en produktplacering inte bli för tydlig
utan skall vara professionell och visuellt vacker. Vidare beskriver Magnus att en misslyckad
produktplacering ofta blir en buzz, vilket innebär att även en misslyckad exponering kan
vändas till något bra. Inom detta område skiljer sig Magnus åsikter från det som Williams
m.fl. (2011) hävdar, nämligen att det finns en risk för negativa associeringar kring
varumärken och produkter vars produktplaceringar misslyckas. Magnus underbygger vidare
sin argumentation med att anledningen till detta är att konsumenter efter ett tag tenderar att
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glömma orsaken och sammanhanget till att ett varumärke varit med, men inte dess
medverkan. När en produktplacering är professionell och vackert genomförd minns
mottagare budskapet enklare.
Enligt Ericsson produceras inte merchandisefilmer i Sverige, vilket beror på att den svenska
marknaden är för liten. Internationella aktörer så som Disney, vars filmer distribueras i
flertalet länder, kan således även på dessa marknader distribuera sina
merchandiseprodukter.
Enligt Magnus arbetar företaget CA Billqvist med cross promotion som är ett sätt att
återanvända marknadsföring på olika sätt, vilket också beskrevs på deras hemsida (CA
Billqvist, 2013). Ericsson berättar att genom cross promotion lyfter produktplaceringen ett
steg till i kampanjen och det bidrar till en igenkännande effekt. Exempel på event kan vara
förhandsvisningar av långfilmer till kunder och personal samt reportage i personal- och
kundtidningar.

4.2

Intervjuer med barn

Här nedan behandlas resultaten från de första intervjutillfällena som består av intervjuer
uppdelat i två olika intervjuer och tillfällen. Den sista delen i denna undersökning består av
bildvisningen av de varumärken som förekom i båda filklippen. Dessa behandlas nedan i
kronologisk ordning det vill säga den ordning som de genomfördes.
4.2.1

Håkan Bråkan och Josef

Syftet med de första intervjuerna var att ta reda på om barnen uppfattade tre på förhand
utvalda produktplaceringar som visades i ett filmklipp från barnfilmen Håkan Bråkan och
Josef. Den första var ett par Adidas skor, den andra var GB-glass och den tredje och sista
var läskedrycken Fanta. Produktplaceringarna förekom även i den nämnda ordningen.
Adidas skorna var en enkel visuell produktplacering liksom de två andra dock med
skillnaden att Fanta och GB-glass uppmärksammas i tal men dock inte genom att
varumärkesnamnet nämns. Vid placeringen av GB-glass talar karaktärerna om att de ska
köpa glass och vid placeringen av Fanta frågar en karaktär i filmen vart läsken tog vägen.
Eftersom det specifika varumärkesnamnet inte efterfrågas kategoriseras således placeringen
inte som auditiv. Förekomsten av Adidas skorna kategoriseras som subtil (Gupta & Lord,
1998) då de endast exponeras en gång på ett framträdande sätt, i övrigt visas de inte i
tittarens fokus. Skorna visas dock under längre sekvenser men dessa sekvenser är av den
också subtil. Förekomsten av GB-glass och Fanta däremot klassas som prominent (Gupta
& Lord, 1998). GB-glassen är mycket framträdande då den innehar en central placering på
skärmen vilket också är i närhet till handlingen. Det samma gäller för produktplaceringen
av Fanta som visas tydligt samt har en central placering på skärmen. Alla dessa
produktplaceringar är vidare av implicit karaktär (Gupta & Lord, 1998) då de inte har
någon direkt relation till handlingen. Vidare var frekvensen på produktplaceringarna hög då
alla varumärken exponerades fler än tre gånger under klippets gång. Budskapet i dessa
placeringar var väl anpassat till filmen, bestod av internationella varumärken samt
anpassade till målgruppen barn.
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Vid denna undersökning deltog 16 respondenter. De resultat som återfanns efter
filmvisingen presenteras nedan.
Totalt noll av 16 barn kunde uppge vilket varumärke det var på Adidasskorna. Endast ett
av 16 barn kunde återge en exakt beskrivning av skorna bortsett från namnet på
varumärket. Det kan vara så att det faktum att Adidas valde att göra en subtil planering kan
ha bidragit till att barnen inte uppmärksammade detts varumärke.
Totalt noll av 16 respondenter kunde namnge varumärket GB-glass. Dock kunde sju av de
16 respondenterna uppge att det fanns skyltar som påvisade att det går att köpa glass i
lokalen.
Totalt fem av 16 barn kunde uppge att just varumärket Fanta var den läsk som dracks i
klippet. Ytterligare en av de 16 respondenterna kunde inte namnge varumärket dock kunde
respondenten erinra sig att det var apelsinläsk som karaktärerna drack i filmen.
4.2.2

Smurfarna

Det andra intervjutillfället med barnen syftade till att undersökta om barnen uppfattade fyra
olika produktplaceringar. Den första var Google, den andra var McDonalds, den tredje var
godiset M & M och den fjärde och sista var Hello Kitty. Googles produktplacering var
både visuell och auditiv (Gupta & Lord, 1998). En av karaktärerna i filmen talade om att de
söker information genom Google och alla smurfar upprepar varumärket i kör. McDonalds
skyltarna var en visuell produktplacering som visades på tre skyltar när Smurfarna åkte på
ett taxitak längs Times Square. Produktplaceringen av varumärket M & M ska klassas som
visuell (Gupta & Lord, 1998) då varumärket inte omnämndes av någon av karaktärerna,
dock uppmärksammandes produkt placeringen i tal då en av karaktärerna försökte
konversera med dockan. Hello Kitty var likaså en visuell produktplacering som visades
under flera scener inne i leksaksaffären.
Förekomsten av varumärket Google är prominent (Gupta & Lord, 1998) då den är
integrerad i handlingen samt att logotypen är i fokus flertalet gånger under sekvensen samt
innehar en central placering på skärmen. Förekomsten av McDonaldsskyltarna
kategoriseras som subtil (Gupta & Lord, 1998) då den endast visades i förbifarten.
Förekomsten av M & M är både subtil och prominent (Gupta & Lord, 1998) då den även i
detta fall är integrerad i handlingen samt att den hade en central placering på skärmen.
Hello Kitty klassas som subtil (Gupta & Lord, 1998) då den inte hade någon central del av
handlingen utan bara visades tydligt i två olika scener. Av dessa produktplaceringar var
McDonaldsskyltar och Hello Kitty av implicit karaktär (Gupta & Lord, 1998) då de inte har
någon relation till handlingen. Google och M & M var av integrerad karaktär. Google,
Hello Kitty och M & M hade hög frekvens i och med att varumärket visades fler än tre
gånger under klippets gång. Varumärket McDonalds exponerades genom tre skyltar under
klippet i samma sekvens, därför anser vi att förekomsten inte var av hög frekvens.
Budskapet i dessa placeringar var väl anpassat till filmen och till målgruppen barn.
Varumärkena hade en vid bredd. Alla varumärken som visas i filmen är internationella med
tanke på att produktionen är producerad i USA.
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Vid denna undersökning deltog 15 respondenter. De resultat som återfanns efter
filmvisingen presenteras nedan.
Totalt noll av 15 barn kunde uppge varumärkesnamnet Google. Sex av 15 barn uppgav att
de sökte information om Smurfarna på datorn.
Totalt noll av 15 av barnen kunde uppge att de sett McDonaldsskyltarna.
Totalt två av 15 barn kunde uppge M & M. Fem av 15 barn visste att det var choklad godis
i olika färger. Ett barn kallade det prickgodisar som hade olika färger med choklad i. Ett
annat barn nämnde att det fanns någonting i chokladen.
Totalt sju av 15 respondenter kunde namnge varumärket Hello Kitty. Av dessa sju var fem
av respondenterna flickor. Utöver dessa sju nämnde en att det fanns tjejdockor i
leksaksaffären och en annan respondent nämnde att de fanns Barbiedockor.
4.2.3

Varumärkesigenkänning

Vid denna undersökning så deltog totalt 18 respondenter, varav åtta flickor och tio pojkar.
Varumärkena som visades var M & M, Hello Kitty, McDonalds, Fanta, Adidas, GB samt
Google.

Endast en av totalt 18 respondenter kunde ange
varumärkesnamnet M & M när vi visade deras logotype.
Bild 1 M & M logotype.
Bildkälla: M&Ms World. (2012). Foton. Hämtad 2013-04-08, från
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=201774496624540&set=a.133138203488170.25928.13061296707
4027&type=1&theater

Bild 2 M & M godis.

När vi visade ytterligare en bild på godiset kunde en annan
respondent se att det var M & M som vi var ute efter. Tre
av 18 angav att det var godis när vi visade bilden på
varumärket. När vi sedan visade bilden på M & M-godis
nämnde tolv av 18 att det var just godis de såg.

Bildkälla: CandyWarehouse.com. (2013). Peanut Butter M&M´s Candy: 50-Ounce Bag. Hämtad 2013-04-08, från
http://www.candywarehouse.com/candy-type/bulk-chocolates/products/peanut-butter-mandms-candy-50ounce-bag/
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Totalt 17 av 18 respondenter kunde varumärket Hello
Kitty när vi visade denna bild.
Bild 3 Hello Kitty logotype.
Bildkälla: Hello Kitty. (2013). Logo. Hämtad 2013-04-08, från http://www.hellokittyonline.com/

Totalt tio av 18 respondenter kunde McDonalds genom
visningen av McDonalds gula M. Två av 18 respondenter
angav att det stod för Max.
Bild 4 McDonalds logotype.
Bildkälla: The Ronald McDonald House – Richmond. (2013). The McDonald´s Partnership How it all Started. Hämtad 2013-04-08, från http://www.rmhc-richmond.org/indexbece.html

Två respondenter som inte kunde ange McDonalds på
första bilden kunde ange rätt vid den andra bilden som
visades. Det var två respondenter som vi angav
hamburgare och hamburgeaffär när den andra bilden
visades.
Bild 5 McDonalds restaurang.
Bildkälla: Byggakustik. (2013). Nyheter, Tre nya McDonalds restauranger i Köpenhamn. Hämtad 2013-04-08, från
http://www.byggakustik.se/nyheter/tre-nya-mcdonalds-restauranger-i-kopenhamn

Totalt sex av 18 kunde namnge Fanta när vi visade dess
varumärke. Fyra respondenter utöver dessa svarade
apelsinläsk.
Bild 6 Fanta logotype.
Bildkälla: The Coca-cola Company. (2012). Downloads. Hämtad 2013-04-08, från
http://www.fanta.se/se_SV/pages/common/terms.html

När vi specificerade varumärket genom att visa en
Fantaburk kunde ytterligare fyra respondenter urskilja att
det var just Fanta som vi efterfrågade. Svar som vi
ytterligare fick när denna bild visades var att det var
apelsin läsk, öl samt apelsin juice.
Bild 7 Fantaförpackning.
Bildkälla: Umai Yoo. (2011). Cardápio. Hämtad 2013-04-08, från http://www.umai-yoo.com.br/novo/menucard/fanta/
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Totalt noll av 18 respondenter kunde ange varumärket
Adidas. Två respondenter nämnde sport och en annan
nämnde fotboll.
Bild 8 Adidas logotype.
Bildkälla: Logolitic.com. (2013). Let´s talk about copy/inspire in logo designs. Hämtad 2013-04-08, från
http://logolitic.com/lets-talk-about-copyinspire-in-logo-designs/

När vi sedan visade en Adidassko uppgav alla barnen att
det var skor som visades. Tre av 18 angav att det var
sportskor.
Bild 9 Adidas sko.
Bildkälla: Intersport. (2013). Adidas Superstar II. Hämtad 2013-04-08, från http://www.intersport.se/adidassuperstar-ii-svart-vit-p47332

Totalt ett av 18 barn kunde namnge GB-glass. Nio av 18
respondenter uppgav att det var glass.
Bild 10 GB logotype.
Bildkälla: Af Vision. (2013). Referenser - GB GLACE/Unilever. Hämtad 2013-04-08, från http://www.afvision.se/?p=156

När vi sedan visade GBs glassgubbe kunde ytterligare en
respondent säga att det var just GB-glass. Fyra av de som
inte kunde svara på förra frågan kunde vid denna bild
ange att det är glass som det rör sig om.
Bild 11 GB-clownen.
Bildkälla: GB. (2013). Dela glädjen. Hämtad 2013-04-08, från http://gb.se/dela-gladjen/clovve/

Totalt noll av 18 respondenter kunde namnge varumärket
Google. En av respondenterna uppgav dator när vi visade
den första bilden.
Bild 12 Google logotype.
Bildkälla: Bonnier Tidskrifter. (2013). Aktieägare stämmer Google: Tycker deras aktie-split är ofördelaktig. Hämtad 201304-08, från http://feber.se/webb/art/241969/aktiegare_stmmer_google/
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När vi sedan visade Googles startsida angav ytterligare sju
att det var en dator.
Bild 13 Google startsida.
Bildkälla: Google. (2013). Använd Google som startsida. Hämtad 2013-04-08,
från http://www.google.com/intl/sv/homepage/

4.2.4

Jämförelse av de två intervjutillfällena

I denna sammanställning har vi valt att omvandla ovanstående resultat till procent då
antalet deltagare i undersökningarna varierat samt att samma barn inte kontinuerligt deltagit
i alla undersökningar på grund av sjukdom och ledighet. Vi är medvetna om att detta kan
medföra viss problematik så som att det kan ha förekommit fler barn i vissa
undersökningar och att procentsatsen i och med detta avviker från den skala som används i
de jämförda resultaten. Alla procentsatser nedan är avrundade till närmsta heltal. Vi har
trots problematiken valt att jämföra resultaten då detta kan ge en indikation på skillnaderna
i resultaten och att vi på så vis kan urskilja vad barnen har uppfattat och inte.
4.2.4.1

Adidas

Det faktum att ingen respondent kunde namnge varumärket och endast sex procent kunde
erinra sig hur skorna såg ut som Håkan bar i filmklippet från filmen Håkan Bråkan och
Josef, kan kopplas till det faktum att ingen av dem kunde vilket varumärke som visades på
bilderna. Detta betyder att respondenterna inte var bekanta med varumärket och därför
inte heller uppmärksammade Adidas produktplacering i filmen. Om ett barn inte känner till
ett varumärke kan de heller inte tänkas uppmärksamma detta i en film. Det faktum att
några av barnen vid bildvisningen angav att det var sport och fotboll det rörde sig om
påvisade att barnen varit i kontakt med varumärket tidigare och därför kopplar det till det
sammanhanget.
4.2.4.2

GB-glass

Vid det första intervjutillfället kunde ingen av barnen återge varumärkesnamnet, dock
kunde 44 procent av barnen uppge att varumärket antydde att det går att köpa glass i
lokalen. Vidare kunde sex procent av barnen ange varumärkesnamnet vid bildvisingen av
GBs logotype, se ”Bild 10 GB logotype”, se sidan 45, medan ytterligare 50 procent vid
visingen av denna bild angav att det var glass som det handlade om. Vid visingen av en bild
som illustrerade GBs glassgubbe se ”Bild 11 GB clownen”, se sidan 45 kunde ytterligare
sex procent ange GBs varumärkesnamn och 22 procent ange att det var glass som det
rörde sig om. Detta påvisar att barnen känner till varumärket i stor utsträckning men att de
inte känner till det specifika varumärket. Dock kan frågor till varför det sex procent som
vid visingen av GBs varumärke samt de sex procent som vid visningen av glassgubben
kunde uppge GBs varumärke inte kunde ange detta i intervjun som efterföljde filmvisingen.
Det faktum att dessa procent kunde ange att det var glass som det rörde sig om men inte
GBs varumärkesnamn är relaterat till utformningen på själva produktplaceringen.
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Karaktärerna i filmen talade om glass och det visades även när en av dem tappade sin glass
för att sedan få en ny. Det kan vara på grund av detta som respondenten kunde erinra sig
att det förkom glass vid kiosken. Med detta som bakgrund finns det två tänkbara
anledningar till varför produktplaceringen inte uppmärksammats. Antingen för att den är
utformad på ett sätt som inte passar den aktuella respondenten eller för att det förekommit
något störningsmoment i kommunikationen (Jandt, 2010).
4.2.4.3

Fanta

Vid det första intervjutillfället kunde 31 procent ange att det var varmärket Fanta som
exponderade i filmklippet. Ytterligare sex procent kunde ange att det var apelsinläsk som
förtärdes i filmen. Vid visingen av den första bilden som illusterade Fantas varumärke, se
”Bild 6 Fantalogotype”, se sidan 44 , kunde 33 procent namnge Fanta utöver dessa kunde
22 procent ange att det var apelsinläsk. Vid visiningen av nästa bild som föreställde en
Fantaburk, se ”Bild 7 Fantaförpackning”, se sidan 44, kunde ytterligare 22 procent uppge
varumärkets namn. En jämförelse av dessa två resultat visar att det är 13 procent som
kände till varumärket men som trots detta inte kunde återge att det var Fanta som förtärdes
i filmen. Detta tyder på att det var någonting i antingen själva utformningen eller
förekomsten på produktplaceringen som har gjorde att barnen missat det. Alternativt att
någonting har gått fel i kommunikationen (Jandt, 2010) så att budskapet inte nått fram.
4.2.4.4

Google

Under det andra intervjutillfället kunde ingen av repondenterna uppge Googles
varumärkesnamn. De kunde inte heller identifiera Google som varumärke. Dock visste 44
att det var någonting som handlade om datorer. Detta påvisar att barnen inte är bekanta
med varumärket överlag men att några av dem har stött på detta i sammanband med en
dator och kommer således ihåg detta.
4.2.4.5

McDonalds

Vid det andra intervjutillfället kunde inget av barnen uppge vilken restaurang som
exponerades. Vid bildvisningen kunde 56 procent av barnen uppge McDonalds när vi
visade företagets berömda gula M, se ”Bild 4 McDonalds logotype”, se sidan 44. Vid
visningen av denna bild uppgav dock elva procent av respondenterna att M stod för Max.
Vidare visades en fasad från en McDonalds restaurang, se ”Bild 5 McDonalds restaurang”,
se sidan 44. Då var det ytterligare elva procent som inte kunde ange rätt när första bilden
visades att det var just McDonalds. Utöver de ovan nämna var det elva procent som angav
hamburgare eller hamburgeaffär när den sistnämna bilden visades. När dessa resultat
ställdes i förhållande till varandra framkom att 67 procent av barnen, egentligen kände till
varumärket men att de trots detta inte uppmärksammade denna produktplacering när vi
visade filmklippet. Det faktum att ingen respondent uppmärksammande McDonalds kan
förklaras att varumärket visades i förbifarten. Varumärket visades genom tre visuella
skyltar, som inte hade någon central del i handlingen. McDonalds är ett varumärke som
enligt McNeal (1999) är barns favorit restaurang när det gäller snabbmat vilket visades i den
medelhöga igenkänningen när bilderna visades. Elva procent av respondenterna som
uppgav Max, vilket är en annan hamburgerkedja, relaterar bilden på McDonalds till
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hamburgare och väljer således det varumärke i sitt evoked set (McNeal, 1999) som är
kopplat till just hamburgare.
4.2.4.6

M&M

Efter det andra intervjutillfället kunde 13 procent ange att det var M & M som förekom i
filmklippet samt att 33 procent kunde ange att det var godis. Vidare kunde sex procent
under bildvisningen ange varumärkesnamnet vid visningen av M & M:s logotype, se ”Bild 1
M & M logotype”, se sidan 43, samt kunde 17 procent ange att det var godis det rörde sig
om. Vidare visades en annan bild som föreställde M & M-godis, se ”Bild 2 M & M godis”,
se sidan 43, varpå ytterligare sex procent kunde uppge varumärkesnamnet samt att 67
procent då kunde uppge att det rörde sig om godis. Vid en jämförelse av dessa resultat
visade det sig att två procent fler respondenter kunde ange varumärket efter filmvisningen
än efter bildvisningen. Denna procentsats är något låg och det finns två tänkbara
anledningar till detta. Det var ett mindre antal barn som medverkade i den första intervjun.
Detta ledde till att procentsatsen på så vis blev högre eller att barnen på ett tydligare sätt
uppmärksammade produktplaceringen i filmen, då den hade hög frekvens och spelade en
central del i handlingen. Detta kan i samband med de många olika figurer, godis och
kännetecken som visades ha skapat en mer enhetlig bild för barnen.
4.2.4.7

Hello Kitty

Vid det första intervjutillfället var det 47 procent av barnen som kunde återge
varumärkesnamnet och 71 procent av dessa var flickor. En naturlig förklaring till detta är
att varumärket är utformat efter en stereotyp bild av flickor. Vid bildvisningen uppgav 94
% av respondenterna att det var just Hello Kitty som visades på, ”Bild 3 Hello
Kittylogotype”, se sidan 44. Detta påvisar att barnen känner igen varumärket i hög
utsträckning. Hello Kittys produkter förekommer i många former och produkter så kallad
merchandise som är kringprodukter som säljs i kommersiellt syfte (Nationalencyklopedin,
2013). Resultatet som framkom tyder på att produktplaceringen inte var speciellt tydlig då
48 procent av barnen inte uppmärksammat den då de egentligen känner till varumärket.
Det kan även kopplas till kommunikationsmodellen (Jandt, 2010) att det förekom brus och
störningsmoment då fler leksaker visades under samma sekvens.

4.3

Fokusgrupp med föräldrar

I vår sammanställning av resultatet valde vi att benämna de olika vid varsitt fiktivt namn.
För att deltagarna skulle känna sig helt bekväma med att diskutera och dela med sig av sina
tankar och åsikter fritt, startade vi med att ge dem information om att de skulle få vara
anonyma. Dessa fiktiva namn är Ada, Beda och Ceda. Anledningen till att vi vill vara
tydliga med vem som sagt vad är för att det skall vara möjligt för oss att se de eventuella
skillnader som finns mellan pojkars och flickors beteende samt om föräldrarna till dessa
upplever dessa.
Ada har två flickor i åldrarna fem och sex år, Beda har en pojke som är fem år och Ceda
två tvillingpojkar som är åtta år gamla.
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Alla tre föräldrarna var överens om att barnen oftast tittar på film själva och att de vid
enstaka tillfällen tittar på film tillsammans med sina barn, undantaget de alla nämner är bio.
Vidare framkommer att barnen oftast tittar på amerikanska animerade eller tecknade filmer
fast med svenskt tal. Några av dessa är så kallade merchandisefilmer som enligt
Nationalencyklopedin (2013) har ett säljfrämjande syfte.
Beda nämner att hennes son tittar mycket på Cartoon Network och uttrycker att det är en
skitkanal då den innehåller väldigt mycket reklam. Ceda instämmer med Bedas påstående
och nämner att hennes pojkar även tittar på Nickelodeon och säger att det är samma sak på
denna kanal. Här uppmärksammar dock Beda att hennes son är mer fokuserad på
produkterna som visas i själva reklampauserna och ofta tjatar om att han vill ha det som
visas i reklampausen än det som visas i filmen. Beda förklarar vidare att hon tycker att
företagen och tv-kanalerna väldigt ofta är skickliga på att anpassa reklamen i pauserna till
sådana produkter som intresserar barn. Marknadsföring och reklam är, som tidigare nämnt,
mest effektivt när barnen finner den underhållande och när den är specifikt riktad till dem
(M., Ericsson, personlig kommunikation, 2013-03-19, Acuff 1997 ).
Ceda nämnde också att hennes tvillingpojkar har en tendens att bli väldigt fokuserade på
specifika produkter, både Ada och Beda håller med om detta gällande sina barn men inte
riktigt i samma utsträckning som Ceda beskriver. Detta är något som även framkommit i
våra intervjuer med barnen. De har lätt för att fastna vid en specifik händelse eller detalj.
Enligt barns mognadsfaser tenderar barn i åttaårsåldern att fokusera på väldigt specifika
saker och lägga stort fokus kring detaljerna (McNeal, 1999). Ceda förklarar även att hon
upplever att det förekommer många produkter runt varje film, så som exempelvis t-shirts,
figurer, underkläder, ryggsäckar och kex. När filmerna släppts satsar butikerna helhjärtat på
att köpa in produkter som rör de senaste filmerna. När nya filmer och tv-program visas är
det vanligt att företag använder sig av merchandise och arbetar fram en mängd olika
produkter relaterade till filmen eller programmet. Ada som även arbetar inom detaljhandeln
med inköp bekräftar Cedas tankar och förklarar vikten av att företagen gör rätt val av
storfilm när de skall göra inköp av produkter till exempelvis vid skolstarten. Vikten av att
ha valt rätt storfilm är av stor betydelse när det är denna som kunderna kommer att
efterfråga vid sina inköp. Påståendet är i liknelse till de som Lieboweitz (återgiven i
Friedman, 1999) förespråkar nämligen att det är svårt att sälja merchandiseprodukter till
filmer som inte blir så stora som de förutspått. Det finns stora risker involverade med
merchandisefilmer enligt Lacter (2001) om en film inte går lika bra som förutspått,
inkluderas förluster av royalty avgifter och minimum garantier som är baserade på de
förväntade intäkterna från filmen. Ofta används produkter som har koppling till
exempelvis storfilmer som lockvaror på lördagsshoppingen när hela familjerna är ute och
handlar. Ada vittnar om att detta är väldigt effektivt eftersom detta ofta leder till att barnen
vill gå in och ofta får med sina föräldrar för att titta på produkterna.
Beda nämner vidare att hennes son inte på samma vis uppskattar traditioner så som hon
själv gjorde. Hon nämnde bland annat Kalle Anka på julafton, vilken för många svenskar
varit en viktig del i jultraditionerna under många år men som enligt henne är på väg att
försvinna. Barn idag har nämligen ett större utbud och kan välja på ett helt annat sätt än
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tidigare. Detta är detsamma som Magnus Ericsson (personlig kommunikation, 2013-03-19)
talar om, nämligen att våra vanor har blivit förändrade som en följd av den nya tekniken.
Beda iakttar fler produktplaceringar i vuxenfilmer och spelfilmer samt påstår att när barnen
efterfrågar produkter från filmer, är de oftast relaterade till filmen och inte till produkterna i
sig. Ada nämner att de ofta säljer merchandiseprodukter i kassan på biosalongerna innan
filmen i fråga har haft premiär. Hon har flera gånger hört diskussionen mellan barn och
föräldrar när barnen vill köpa leksaken till den nya filmen. Alla tre föräldrarna instämmer i
att det är viktigt för barnen att ha produkter som hör till filmen och att detta utgörs av ett
brett utbud. Vilket stämmer överens med barnens mognadsfas i åldern tre till sju år, där
vikten att ha många saker är stor (Acuff, 1997). Acuff (1997) beskriver vidare att barn i
denna ålder är väldigt lättpåverkade, vilket även avspeglades i fokusgruppen att barnen ofta
vill ta efter sina kompisar.
Beda nämner också vikten av att skilja mellan flick- och pojkleksaker. Hennes son är väldigt
noga med att det skall vara produkter avsedda för pojkar som han använder, Ada nickar
instämmande och påstår att hon märker detta tydligt även på sina döttrar. Ada berättar att
skillnaden på pojk- och flickvarumärken är stor, vilket Beda och Ceda instämmer i. Vidare
förklarar även Ada att hennes döttrar tydligt ser skillnad på exempelvis Barbiedockor och
dess kopior. Beda berättar om ett tillfälle när hennes femårige son snabbt valde glasögon i
en butik, han plockade fram ett par glasögon och var bestämd över att de var just dessa han
skulle ha. När de inte passade plockade han direkt fram ett annat par, det första paret var
Spiderman och andra paret var ett par Nike. Både Ada och Ceda lyssnade och insåg att
deras barn är precis likadana. Ada nämner ett exempel med sin dotter där hon till och med
kunde välja en hörapparat med Hello Kittys logotype. Adas dotter och Bedas son är lika
gamla och vi kan här tydligt se likheten i deras uppmärksamhet men skillnader i val av
varumärken (Acuff, 1997).
Ada nämner att det är vanligt att även vuxna påverkas av produktplaceringar i familjefilmer.
Ett exempel är Sune i Grekland där karaktärer såsom Lollo och Bernie från resebolaget
Ving visas i filmen. Hon nämner även exemplet med Carina Bergs resväska från tvprogrammet Berg flyttar in. Många kunder har kommit in i butiken där hon jobbar och
efterfrågat just denna specifika resväska. Ada har därför sett en effekt av
produktplaceringen.
Vid frågan om föräldrarna tycker att produktplacering stör i själva filmen, säger Ceda att
hon tycker att det är irriterande eftersom det ofta blir överdrivet och Beda nickar
instämmande. Påståendet är i enighet med det faktum att vuxna har en negativ inställning
till reklam i grunden (Sveriges konsumenter, 2013b). Beda förklarar vidare att vuxna har en
tendens att ofta kommentera när produktplaceringar är bristfälligt genomförda. De kan
exempelvis säga ”Jaha, där fick BMW en massa reklam”. Detta är i enlighet med Magnus
Ericssons (personlig kommunikation, 2013-03-19) påstående att alla produktplaceringar ger
effekt då konsumenten får en varumärkeskännedom. Respondenterna instämmer i att dold
reklam i filmer idag är oundvikligt. Det är när en produktplacering blir alltför framträdande
som det som irriterar. Vuxna har ett utvärderingssystem för reklam som gör att de kan
sortera bort produktplaceringar av tydlig karaktär. Barn saknar det utvärderingsfilter som
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de vuxna har och har på så sätt inte sammamöjlighet att identifiera vad som är reklam
(Konsumentverket, 2006). Barn störs inte av framträdande reklam på samma sätt som
vuxna som upplever prominenta placeringar som mindre realistiska samt att de är ett
störande moment i filmens handling (Atkinson, 2003).
Vidare håller respondenterna med om att produktplacering i vuxenfilmer är accepterad och
att det tillhör vardagen. Beda påstår att detta är relaterat till hur samhället ser ut att det vore
orimligt att inte ha med några varumärken i filmerna, då filmerna trots allt skall spegla
verkligheten. Alla tre är överens om att produktplaceringen dock bör vara väl integrerad i
filmen i enighet med Magnus (M., Ericsson personlig kommunikation, 2013-03-19).
Respondenterna anser även att en placering inte uppfattas som lika störande när den passar
in i handlingen. Beda säger att det egentligen inte är bra med reklam i filmer för vuxna
eftersom tittaren omedvetet blir påverkad men menar att det är något som idag måste
accepteras. Beda och Ceda kommer på sig själva att det är precis så de gör när de är och
handlar och att de enkelt kan välja varumärken och produkter framför andra. Ada nämner i
detta sammanhang vikten av att föräldrarna vågar stå emot barnens önskemål om
produkter de vill ha och nämner även att de största påtryckningarna oftast kommer från
kompisar och klasskamrater. Så fort ett barn i klassen har en produkt, sprids det fort och
begäret väcks hos övriga barn.
Beda reflekterade över hur unga barnen är när de börjar känna igen varumärken och
nämner McDonalds som ett typexempel. Alla tre respondenterna var överens om att detta
nog var det första varumärket som deras barn lärde sig. Beda nämnde att det är konstigt att
hennes son kunde just detta varumärke så tidigt eftersom de aldrig varit där. Detta
konstaterande av Beda är i enlighet med forskningen utav Acuff (1997) där det
framkommer att barn redan vid två års ålder kan börja efterfråga saker av sina föräldrar och
även känna igen produkter från butikshyllorna som föräldrarna brukar köpa.
På frågan om föräldrarna upplever att barnen beter sig annorlunda mot hur de själva
betedde sig när de var små, med tanke på att reklamen var tydligare och inte smögs in i
filmer och tv-program på samma vis. Idag är reklamen ofta mer integrerad och kan tyckas
svår att upptäcka för barn som inte har samma filter som vi vuxna. Frågan ställs till
föräldrarna om hur barn ska lära sig att känna igen säljande budskap om ingen förklarar
detta för dem. Moderatorn förklarar att reklam idag finns överallt, exempelvis i datorn,
tidningar, på mobilen, utomhus och i böcker.
Ada tror att barnen påverkas av att reklamen idag är så integrerad och ibland kan vara
väldigt svår att urskilja. Beda tillägger att datoranvändandet har bidragit till detta då det är
reklam på nätet förekommer mycket reklam. Ada och Ceda däremot nämner att de lärt sig
att sortera bort reklamen och knappt tänker på den idag. Moderatorn ställde då en
följdfråga och undrade om anledningen till att hon kan sålla bort det så lätt idag är för att
hon blivit uppvuxen med att detta är reklam som hon sa. Beda undrar då om barnen
egentligen inte kommer bli ännu mer förblindade eftersom de är uppvuxna med att sidorna
ser ut på ett visst sätt. Ceda instämmer och säger att hon inte reflekterat över det på det
sättet tidigare och styrker egentligen Adas beteende om att hon också sållar bort reklamen
eftersom det inte går att ta in alla intryck.
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Moderatorn ledde sedan in diskussionen och frågade om föräldrarna upplevde att barnen
betedde sig annorlunda mot hur de själva betedde sig när de var små. Detta med tanke på
att reklamen var mycket tydligare när vi forskare och de själva som föräldrar var barn. Idag
är reklamen ofta integrerad och kan tyckas svår att upptäcka för barn som inte har samma
filter som vi vuxna (Konsumentverket, 2013). Frågan ställs till föräldrarna om hur barn idag
egentligen ska lära sig att känna igen reklam om ingen förklarar det för dem tydligt.
Moderatorn förklarar att reklam finns överallt idag, exempelvis i datorn, tidningar, på
mobilen, utomhus och i böcker.
Ada tror att barnen påverkas av att reklamen idag är så integrerad och ibland kan vara
väldigt svår att urskilja och Beda lägger till att framförallt datoranvändandet har gjort att det
blivit en stor ökning då det är reklam på nästan varenda sida idag. Ada och Ceda nämner
däremot att de lärt sig att sortera bort reklamen och knappts tänker på den idag
(Konsumentverket, 2006). Moderatorn ställde då en följdfråga och undrade om
anledningen till att hon kan sålla bort det så lätt idag är för att hon blivit uppvuxen med att
”detta är reklam” som hon sa. Beda undrar då om barnen egentligen inte kommer bli ännu
mer förblindade eftersom de är uppvuxna med att sidorna ser ut på ett visst sätt. Ceda
instämmer och säger att hon inte reflekterat över det på det sättet tidigare och styrker
egentligen Adas beteende om att hon också sållar bort reklamen eftersom det inte går att ta
in alla intryck.
Moderatorn berättade om att barn ofta påverkas av varumärken och produkter de blivit
uppvuxna med och sett mycket i sin barndom och förklarar att de ofta väljer just dessa
varumärken även i framtiden. Föräldrarna fick en uppenbarelse och nickade väldigt
instämmande och de minns vilka varumärken de själva använde som unga. Konsumenter
tenderar alltså ofta att vara varumärkeslojala och tar med sig varumärken från barndomen
in i sitt vuxna liv (Acuff, 1997). De kom efter denna information alla överens om att
föräldrarna borde förklara mer för sina barn men menar också att det är svårt att
uppmärksamma det på grund av sitt eget filter. Ceda berättar om att hennes pojkar har äkta
Converse och detta är ett märke som är väldigt viktigt och känt bland många barn. Hon
berättade att barn i skolan redan vid sexårs ålder iakttagit och kommenterat ifall något barn
inte hade riktiga Converse. Det finns nämligen många kopior på just denna populära
skomodell och barnen är snabba att kommentera ifall skon saknar ”stjärnan” på skon som
är produktens varumärke. Barnen är väl medvetna om ifall de är äkta eller inte. Vilket styrks
av DeLoache m.fl., 1(999) som menar att barn har en tendens att lägga märke till symboler.
Kläder och skor är de produktkategorier som barn efterfrågar mest enligt alla tre och de
nämnde att telefoner antagligen ligger på en andra plats. De menar att barnen är väldigt
medvetna om de senaste trenderna och nämner hur viktigt det är att ha exempelvis senaste
modellen av Iphone. Ceda utvecklar detta och berättar att hon tagit med sina söner först i
år för att handla kläder. För att undvika att de skall välja de dyraste produkterna och hon
vill slippa att det ska bli meningsskiljaktigheter. Hon menar att om pojkarna skulle se det
stora utbudet skulle tjafs vara ett faktum eftersom de gärna vill ha allt de ser (Acuff, 1997).
Av den anledningen gick Ceda in före sina barn i butiken och hängde för andra ryggsäckar
framför de dyrare ryggsäckarna bland annat sådana med motiv från filmer så kallade
merchandiseprodukter. Detta för att barnen skulle ha begränsad valmöjlighet och att hon
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på så sätt kunde styra inköpet. Beda berättar att hon instämmer med Ceda och säger att
hon sällan har med sig sina barn när hon handlar eftersom hennes barn blir glada för det
hon köper. Hon nämner också det faktum att hon vill slippa tjatet i butikerna som hon hör
i sitt yrke regelbundet när föräldrarna tar med sina barn in i butikerna och låter dem välja.
Får barnen se det stora utbudet blir processen väldigt svår. Beda förklarade att många
föräldrar i de fall då barnen är med i butiken, till slut oftast gav med sig av barnens tjat. I de
åldrar barnen befinner sig i är det vanligt att de vill vara med och påverka familjens inköp
om de har möjlighet. Ceda och Beda nämnde att deras barn inte väljer kex utifrån smak och
tycke, utan de dras till färgglada och lockande förpackningar med kända figurer och
symboler.
Ada och Ceda förklarar att de inte tror att de påverkas mycket av vad deras barn tycker
kring inköpen medan Beda berättar att hon kan säga nej till en början men att samvetet
sedan smyger sig på, vilket gör att hon har svårt att stå emot ibland när hennes son
försöker påverka inköpen (Acuff, 1997). Alla tre instämmer i att det är mycket jobbigare
när barnen är med än när de handlar själva. Ada berättar att det är lätt att, som förälder,
säga nej till barnens påtryckningar om leksaker. Anledningen till detta är att utbudet är
otroligt stort. Ada anser vidare att leksaker är produkter som barn tenderar att snabbt
tröttna på. Ceda beskriver sedan situationen i matbutikerna och tar kexhyllorna som
exempel. Här struntar barnen ofta helt i hur kexen smakar, de lockas av figurerna de känner
igen och vill ha specifika produkter (Meier m.fl., 2008).
Ceda förklarade vidare att hon är chockad att det inom varenda produktkategori är fullt av
olika varumärken som barnen lockas av från exempelvis film och tv, Ada och Beda
instämde i vad Ceda sa. Detta är en väldigt stor kategori inom marknadsföringen och lockar
barnen med hjälp av figurer som de känner igen från filmer och tv (Nationalencyklopedin,
2013). När det kommer till godis, mat och läsk däremot tenderar barnen nog att ta vad de
tycker är gott förklarar Ada och Beda. Här tycks de äta vad som finns hemma och inte så
noga med just själva produkten. Som slutsats nämner Ceda att hon anser att barnen trots
allt mest av allt påverkas av kompisarna i skolan och Beda förklarar att barnen ofta
påverkas av vad de andra barnen gjort på sin lov exempelvis, resor är något som ofta
nämns.
Konsumentverket genomförde en undersökning 2011 gällande om de tycker att reklam
leder till att barnen tjatar om att de skall köpa fler saker. Dock visade knappt hälften i
denna undersökning att utfallet var så, enligt föräldrarna i vår fokusgrupp är fallet att
reklam väldigt ofta leder till tjat vilket alla instämde i och föräldrarna berättade även att de
ser det runt omkring sig i vardagen hela tiden.

4.4

Filmstudie

Efter att ha analyserat de olika barnfilmerna har vi iakttagit några kategorier som är mer
förekommande än andra. Dessa visas i diagrammet nedan.
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Diagram 1 Kategorier återfunna i filmstudie.

Vissa saker skiljer sig markant mellan de svenska och amerikanska filmerna av olika
anledningar. I de amerikanska filmerna är följande tre kategorier störst och mest frekventa;
mat, dryck och snacks, leksaker, figurer och magasin och teknik och motor. De två sistnämna står för
över hälften av alla produktplaceringar i de amerikanska barnfilmerna. I svenska barnfilmer
är de största kategorierna däremot kläder, skor och accessoarer, företag och stora butikskedjor samt
mat, snacks och dryck. Med anledning till att anpassa karaktärerna och göra filmerna mer
verklighetstrogna krävs det att vissa varumärken och företag förekommer. De företagen
som tydligt syns i filmerna förekommer i miljöer så som att karaktärerna handlar eller går i
den centrala stadskärnan, vilket gör dem till en naturlig del i miljön. Maten, snacksen och
drycken är även med för att passa handlingen och karaktärerna, även ifall vi vid några
tillfällen iakttagit att vissa varumärken förekommer med väldigt hög frekvens och är väl
integrerade i handlingen som ibland kan tyckas misstänksamt med tanke på förbudet.
Nedan visas ett diagram över förekomsten av produktplaceringsstrategier i de filmer som
studerats.
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Diagram 2 Frekvens av produktplaceringsstrategier.

Sammanställningen visar att visuell produktplacering i barnfilmer är absolut vanligast. I de
svenska filmerna är produktplaceringarna av visuell karaktär med ett undantag, nämligen
Polisen som är en auditiv placering (Russel, 2002; Gupta & Lord, 1998). I de amerikanska
barnfilmerna förekom det flest auditiva placeringar, dock förekom även visuell
produktplacering i större utsträckning. Den auditiva strategin var framförallt vanligast i
merchandisefilmerna. De auditiva placeringar som förekom i merchandisefilmerna består
främst av att de olika karaktärerna i filmen tilltalar varandra då deras namn är det samma
som namnet på produkten eller varumärket. I de amerikanska filmerna förekom oftare
integrerad produktplacering jämfört med de svenska filmerna.
I sammanställning av informationen från filmstudien, fann vi några kategorier som är
oftare förekommande än andra. Vissa saker skiljer sig markant mellan de svenska och
amerikanska filmerna av olika anledningar. De amerikanska filmerna är i större utsträckning
animerade, vilket gjort att många naturligt förekommande produkter och varumärken inte
exponeras så som klädmärken och butiker. När det kommer till animerad film kan fiktiva
namn på produkter, vilket leder till att de produktplaceringar som frekvent förekommer är
riktiga produktplaceringar som blivit bekostade av företagen och implementerade i filmen
med avsikt.
Utslaget av resultatet blev bra då barnen lyssnade noga och tog väl åt sig instruktionerna
från forskarna. Det var ingen av de 16 barnen som ville avbryta undersökningen eller som
frågade efter förskollärarna. Detta resultat kan kopplas till att forskarna medverkade på
bland annat sångsamlingen och att barnen kände sig trygga (Doverberg & Pramling
Samuelsson, 2004). Koncentrationsförmågan och intresset var högt över lag och de allra
flesta behöll hög koncentration genom hela visningen. I rummet som var beläget på vinden
där filmklippet visades fanns inga stora fönster eller saker på väggarna som eventuellt skulle
kunna distrahera när filmen visades. Enstaka barn ställde frågor under visningen, barnen
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som medverkade i undersökningen var födda under året 2007 och i denna ålder brukar
barn vanligtvis vara nyfiken och ställa frågor (Alfvén & Hofsten, 2011; Acuff, 1997).
4.4.1

Utvalda produktplaceringar som behandlas i analysen

Ett tydligt exempel på en produktplacering i filmen Smurfarna när paret och alla smurfar är
i köket och de söker information om smurfar via datorn. Glasögonsmurfen frågar då vad
det är för sökmaskin de har och hur de får fram information från datorn. Mannen svarar att
han använder Google samtidigt som han har sökmotorn tydligt uppe på datorskärmen.
Smurfarna repeterar då i kör och säger Google högt i kör. Ett annat framträdande exempel
ur filmen är när en av Smurfarna bli förälskad i ett M & M gosedjur i leksaksbutiken.
Varumärket syns tydligt i bild och smurfen ligger i en stor skål fylld med M & M godis.
I Jönssonligan på Kollo förekom det ett tydligt fall med ICA. Karaktärerna går in i en
matbutik som är just en ICA butik. ”ICA Stig” och ”ICA Ulf” arbetar inne i butiken och de
är integrerade i handlingen. Den inredningen som finns inuti ICA butiken är anpassad till
det ålderdomliga tidsperspektivet det visas exempelvis en ålderdomlig version av ett
havregrynspaket. Karaktärerna ”ICA Ulf” och ”ICA Stig” bär gammaldags rockar. ”ICA
Stig” tilltalar även ”ICA Stig” med namnet Stig, när han skall fråga hur mycket en
vaktmästare kostar.
Ett annat exempel ur filmen Håkan Bråkan och Josef är när Håkan dricker en burk med
läsk samt att denna exponerades tydligt när den stod på bordet. Varumärket får stor
uppmärksamhet då Håkan visas tydligt när han dricker läsken samtidigt som mamman
frågar efter läsken och går och letar efter den. Mamman frågar dock endast efter läsken och
inte specifikt efter varumärket Fanta. Ett annat exempel ur filmen är när Håkan cyklar förbi
en polisbil, i en annan sekvens visas en polisbil som blir påkörd och i en annan scen visas
en polisbåt som ska rädda Håkan. Frekvensen är hög då polisens emblem visades fem
gånger under filmens gång. Ytterligare ett exempel är när försvarsmakten med hjälp av en
helikopter ska försöka rädda Håkan. Varumärket syns tydligt på sidan av helikoptern i
fetstil.
I filmen Hotell Gyllene Knorren förekom varumärket Club Car med hög frekvens då de
förekom ett flertal gånger under filmen. Pappan i familjen Grossman var ägaren till denna
elbil, han åkte runt i sin bil och visade gladeligen upp den på ett skrytigt sätt vilket var
genomgående under hela filmen. Pappan i familjen Grossman talar även om för Ingo att
”det är faktiskt inte någon vanlig bil, det är en elbil”. Vi anser att Club Car fanns med i
filmen för att styrka familjens status.

56

5

Analys och diskussion

Här har vi valt att följa samma struktur som användes vid presentationen av resultatet, detta för att
underlätta för läsaren. Vi vill med hjälp av vårt resultat försöka analysera och resonera fram tänkbara och
möjliga förklaringar till vår frågeställning. För att förtydliga vart vi funnit våra tänkbara lösningar har vi
valt att analysera varje undersökningsmetod var för sig för att slutligen resonera kring frågeställningarna i
ett summerande avsnitt.

5.1

Intervju med expert

Att marknadsföring och produktplacering riktad till barn är ett tabuämne i Sverige har varit
tydligt genom vår uppsats. Detta har visat sig på olika sätt, exempelvis genom avsaknaden
av information och att företagen tar tydligt tar avstånd från att produktplacering ens
förekommer.
Vi fick en mycket god kontakt med Magnus Ericsson från CA Billqvist och han tog sig tid
att svara på våra frågor gällande produktplacering. Marknadsföring till barn under tolv år är
förbjudet i Sverige (Sveriges riksdag, 2013), vilket också Magnus Ericsson var mycket
tydligt med att understryka. Av denna anledning ville han inte gå in på detta ämne djupare
utan tidigt i intervjun klargjorde han att de absolut inte arbetar med produktplacering i
barnfilmer.
Enligt Magnus så bör produkter integreras så att de är anpassade till de olika karaktärerna
och vad som blir bra visuellt. Vid produktplacering till barn får företagen inte dra nytta av
barn och ungdomars bristande erfarenheter och naturliga godtrogenhet (ICC, 2011). När
varumärken förekommer för att de skall passa in är det viktigt att hänsyn tas till de normer
och praxis som finns. Detta visades fall på i Lilla Jönssonligan på Kollo där filmen var
avspeglad i ett ålderdomligt tidsperspektiv medan ”ICA-Ulf” och ”ICA-Stig” som är nutida
karaktärer medverkade i ICAs produktplacering, vilket inte var anpassat till det
ålderdomliga perspektivet. Enligt McDonough (2003) är det viktigt att produkten
samverkar med den aktuella tidsepoken. Denna placering strider mot medverkandet av
ICA-karaktärerna. Det är vidare, enligt Magnus, viktigt att det ser rätt ut och att färger och
produkter känns naturliga i själva filmen. De svårigheter med produktplacering som
Williams m.fl. (2011) beskriver, nämligen brist på kontroll, misslyckande av medievalet, risk
för negativa associeringar till produkten eller varumärket är således följder som kan komma
av en alltför utstickande placering som kan ta fokus från filmen.
Att det förekommer produktplacering i de amerikanska barnfilmer som vi studerat finner vi
inte som förvånande då dessa filmer distribueras över hela världen och på grund av detta
blir en attraktiv marknadsföringskanal för företagen. De svenska bolagen kan således inte
ändra i deras innehåll då det är filmskaparna som innehar rättigheterna till filmerna och att
filmskaparna inte kan gå in och ändra i dessa. Dock blev vi förvånade över det stora antal
varumärken som förekom i de svenska barnfilmerna. Anledningen till att några av dessa
enligt oss kan ses som produktplacering är för att de förekommer med hög frekvens och
agerar stärkande för varumärket. Vi ställer oss tvekande till att alla dessa placeringar finns
till endast för att stärka karaktärernas och filmens trovärdighet. Vi finner ett sådant
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exempel ur filmen Hotell Gyllene Knorren där herr Grossman under filmen åker runt i en
Club Car. Effekten av denna placering kunde blivit den samma vid användningen av ett
annat varumärke eller en produkt helt utan varumärke. Att just herr Grossman äger denna
bil gör att den framställs som modern och exklusiv då han i filmen karaktäriseras som en
rik man som alltid köper de mest innovativa och dyraste produkterna till sitt hotell. Att
slumpen skulle vara avgörande för vilka varumärken som förekommer finner vi orealistiskt,
särskilt med tanke på vilka summor som det finns att tjäna i branschen (Willebrand, 2007).
Segrave (2004) definierar produktplacering som avsiktlig exponering av exempelvis en
produkt. Men vi undrar vad är egentligen en avsiktlig produktplacering? Enligt Magnus
Ericsson får barnrelaterad marknadsföring endast visas om det inte finns någon specifik
baktanke med placeringen.
Willams m.fl. (2011) behandlar potentiella nackdelar och fallgropar med produktplacering,
detta är dock i motsats till vad Magnus uppgav under vår intervju. Enligt honom finns det
inte någon exponering som är dålig i det långa loppet. Detta argument grundar han på att
konsumenter sällan kommer ihåg varför ett varumärke synts men att de minns att de sett
det. Detta är ytterligare ett påstående som inte stämmer överrens med den information som
vi funnit i sekundärdata. Russel (1998) påstår att produktplacering verkar genom att bygga
positiva associationer till varumärket, detta tolkar vi som att kunden i det undermedvetna
bygger på sin inställning och uppfattning kring varumärket och i och med detta också
kommer ihåg det som produktplaceringens budskap. Vi menar alltså inte att mottagaren
specifikt kommer ihåg produktplaceringen utan istället dess budskap. Vem som har rätt kan
vi inte avgöra då vi tror att det ligger en sanning i bådas åsikter och tankar. En kund kan
enligt vår mening komma ihåg en specifik produktplacering om denna tilltalar mottagaren
men i övriga fall endast kommer ihåg det budskap som skulle förmedlas. Magnus har alltså
en helt annan inställning till denna fråga än litteraturen. Frågan är vem som egentligen har
rätt eller om detta är ett fenomen som är relaterat till Magnus geografiska placering. Detta
kan enligt oss mycket väl vara relaterat till det faktum att Magnus lever och verkar i Sverige
och att det är på detta vis som det fungerar här. En annan tänkbar anledning är att Magnus
är en branschman och har som främsta intresse att få företag att medverka i filmer och att
han med denna tro får fler företag att medverka.
Det har skett en stor teknisk utveckling de senaste åren, vilket både Magnus Ericsson och
IDG (2011) uppgav. Alltså är det av stor vikt för företagen idag att välja ut rätt filmer och
program att satsa sina pengar i för att skapa bästa effekten vilket styrks med Russels (1998)
och Schiffman och Kanuk (2010) teorier om att det är viktigt att framkalla positiva
associationer. Anledningen till att produktplacering är det snabbast växande fenomenet
inom marknadsföring just nu är att konsumenterna idag har en enorm frihet. Tv-tittarna i
dagens samhälle kan själva välja vad de vill se, när de vill se det och de har till och med
möjlighet att spola över reklamen. Vilket leder till att reklampauserna inte är lika effektiva
längre och därför krävs det nya vägar för företagen och marknadsbyråerna att lyckas ta sig
igenom tv-rutan för att sälja. Enligt Magnus så har denna utveckling bidragit till stora
framsteg inom produktplaceringar. I dagsläget går det även att redigera in
produktplaceringar i efterhand och ändra logotyper när filmen egentligen redan är klar
(Ödmark, 2011). Vidare berättar Ödmark att i USA har företagen börjat med att byta ut
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logotyper i sina repriser av äldre serier. Vi förutspår att Sverige kommer att ta efter detta
beteende inom ett par år. Detta skapar nya möjligheter för företagen att tjäna pengar inom
branschen. Företagen skulle kunna använda vissa varumärken och logotyper i sina tvprogram som sänds på tv och sedan ändra logotypen i samma program som sänds på
webben. Detta utgör en möjlighet att på en mer specifik nivå kunna kundanpassa sina
produktplaceringar. Äldre generationer tenderar att följa tablåtiderna och
produktplaceringen som sänds på tv kan då specifikt riktas en äldre målgrupp medan den
målgrupp som tittar på webben utgörs ofta av en yngre generation.
5.1.1

Beståndsdelarna i produktplacering

För att legitimera vår modell nämligen ”Figur 2 Beståndsdelarna i produktplacering.”, se
sida 37, har vi valt att använda de resultat som framkom under vår intervju med Magnus
Ericsson. Enligt honom är integreringen en central del i utformningen av
produktplaceringen. En subtil och integrerande placering är den som ger bäst effekt enligt
hans mening. De produkter och varumärken som förekommer skall vara anpassade till
karaktärerna. Vidare beskriver han att det är av yttersta vikt att produkterna passar visuellt.
Inom denna del av utformningen är Magnus överrens med vad D´Astous och Séguin
(1999) beskrev kring integrerade produktplaceringar nämligen att dessa ska vara integrerade
i handlingen. Dock nämner Magnus Ericsson två externa faktorer nämligen lagregleringen
och den tekniska utveckling som enligt honom har påverkat utformningen av
produktplaceringar. Dessa två faktorer finns för närvarande inte representerade i ”Figur 2
Beståndsdelarna i produktplacering.”, se sida 37. Lagregleringen är enligt vår mening en
extern faktor som påverkar branschen som sådan och inte en utformingen av en enskild
produktplacering. Detta är således också anledningen till dess frånvaro i modellen. Dock
anser vi att den tekniska utvecklingen på ett eller annat vis bör inkorporeras då dagens
teknik möjliggör placeringar som inte var möjliga tidigare. Ett exempel på en sådan är det
som Ödmark (2011) nämner, nämligen att logotyper i efterhand kan redigeras in i material
som är gammalt eller som redan är färdigställt. Den tekniska utvecklingen kan på så vis
enligt vår mening också påverka de olika beståndsdelarna i produktplaceringar som finns i
modellen. Dock har vi inte funnit någon bra placering för denna effekt i vår modell. För att
kunna placera denna på ett korrekt sätt anser vi att det krävs vidare studier inom det
tekniska området.

5.2
5.2.1

Intervjuer med barn
Håkan Bråkan och Josef

De produktplaceringar som vi valde att visa för barnen bestod av sådana varumärken som
vi på förhand trodde att barn var bekanta med och som de skulle kunna känna igen. Det
visade sig att barn i åldern fem till sex år inte var så varumärkeskunniga som vi till en
början trott. En tänkbar faktor till varför barnen missade vissa produktplaceringar kan vara
att de inte har möjlighet att inse syftet med produktplaceringen då de har svårt att ta in all
information som de utsätts för på grund av olika störningsmoment. Detta kan leda till att
de många gånger inte uppfattar det alls eller att de inte uppfattar budskapet på det sätt som
mottagaren avsett (Rönnberg, 2003). Det faktum att ingen av respondenterna kunde återge
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varumärkesnamnet Adidas eller GB-glass förefall sig förvånande för oss då vi förväntade
oss att några av barnen skulle kunna benämna dessa varumärken. Det faktum att ingen av
barnen uppmärksammade att det var just Adidas skor som Håkan hade på sig i filmen samt
att endast en kunde beskriva dem, kan vara relaterat till två olika faktorer. Antingen var det
så att dessa barn inte har någon relation till detta varumärke, vilket i denna ålder kan
innebära att de finns i barnets evoked set (McNeal, 1999), alternativt att det blivit något fel
i kommunikationsmodellen (Jandt, 2010). Produkplaceringens budskap kan ha störts av
brus så att det inte nådde den avsedda mottagaren eller att det uppfattades på ett felaktigt
sätt (Jandt, 2010). Brus i denna kontext kan bero på att produktplaceringen inte var i
tillräckligt nära relaterat till handlingen, det vill säga av implicit karaktär som D´Astous och
Séguin (1999) benämner. En annan tänkbar faktor kan vara att Adidas placering var av
subtil karaktär som D´Astous och Séguin (1999) beskriver tillskillnad från de andra två som
var av prominent karaktär (D´Astous och Séguin, 1999).
Sammanlagt var det sju barn som inte kunde benämna varumärket GB, trots detta visste de
att GB-glassclownen signalerade att det går att köpa glass i den aktuella lokalen. Detta
antydde att de har en relation till varumärket men att de ännu inte kan namnge det specifika
varumärket. Vi anser att detta har sin grund i det som DeLoache m.fl. (1999) fann i sin
studie, nämligen att barn kopplar symboler till erfarenheter och att de sätter dessa i relation
till varandra. Under våra intervjuer avspeglades DeLoache m.fl. (1999) resultat då barnen
visste att skylten angav att det gick att köpa glass men inte vilket varumärke som den
tillhörde. Här har barnens erfarenheter som är relaterade till den aktuella symbolen satts i
ett sammanhang. En anledning till att barnen saknar kunskap av varumärkesnamnet kan
tänkas bero på att föräldrarna frågar barnen om de vill ha glass i mer allmän benämning
istället för att fråga om de vill ha specifikt GB-glass. Dock använder samhället enligt
DeLoache m.fl. (1999) olika system och symboliska artefakter för att underlätta för oss att
komma ihåg varumärket och dess kännetecken. Utformningen av GBs glassgubbe är
mycket tilltalande för barn då den är mycket färgglad och att formen är lockande.
Glassgubben är utformad för att tjäna en så kallad representativ funktion (DeLoache m.fl.,
1999), nämligen att barn ska koppla varumärkessymbolen med budskapet att det finns glass
i butiken. Ytterligare en aspekt som framkom av undersökningen var att barns
representativa funktion (DeLoache m.fl., 1999) kan påverkas av barns vanor. En av
respondenterna lämnade nämligen en tydlig besrivning av Sia glassängeln och inte GBglassgubben som i själva verket exponerades i filmklippet. Responenten har under filmen
konstaterat att det är glass som förekommer i filmklippet men inte lagt någon vikt vid vilka
skyltar som förekom. När vi då ställde frågan till respondenten kopplar så denna instigtivt
till sina egna varumärkespreferenser. Resultatet av detta var att vi fick en utförlig
beskrivning av Sias glassängeln och alltså inte GB-glassgubben som faktiskt förekom i
klippet. Här har alltså barnets egna vanor gått in och tagit över när denna inte kan erinra
varumärket utan endast att det var glass som det rörde sig om. Enligt DeLoache m.fl.
(1999) är barnets representativa funktion till varumärket Sia ihopkopplat med glass. Detta
kan även liknas vid McNeals (1999) beskrivning av de varumärken som hamnar i barnets
evoked set, dessa är varumärken som barn kommer ihåg och har en relation till.
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Att fem av barnen kunde återge varumärkesnamnet Fanta kan bero på olika saker.
Antingen att fler barn har en relation till detta varumärke, att fler föräldrar använder
varumärkesnamnet istället för exempelvis benämningen apelsinläsk eller att barnen har ett
större intresse kring detta varumärke. En annan aspekt som också kan vara värd att nämna
är att barn i denna ålder oftast bara får dricka läsk på helgerna och att föräldrarna då köper
en större petflaska med läsk som barnen inte själva häller upp ur. Dessa barn kanske heller
inte är med sina föräldrar när de handlar och på så vis inte haft någon vidare kontakt med
förpackningen. Detta kan vara relaterat till det svar som vi fick från en respondent
nämligen att barnet har just Fanta som favorit läsk men inte lyckades identifiera detta
varumärke i filmen. Alternativt det faktum att ett av barnen svarade att två karaktärer i
slutet av filmen drack Fanta. Det som är intressant är att läsken då är upphälld i två glas
och att det endast är färgen på läsken som syns. Inga förpackningar eller varumärken syntes
och varumärkesnamnet Fanta har inte förekommit tidigare under intervjun.
En annan iakttagelse som ytterligare stärker detta är att en av respondenterna som lyckades
namnge detta varumärke berättade att denne alltid får en läsk i kiosken efter sina träningar.
Detta oavsett om det faktiskt är Fanta som serveras eller någon annan apelsinläsk av ett
annat varumärke. Ytterligare en intressant iakktagelse var att ett av barnen till en början inte
kunde komma på vilken läsk som dracks i filmen, men när vi senare ställde frågan vad det
var för burk Håkan drack ur kunde denna tala om att det var apelsinläsk. Det faktum att
barnet kan svara på att det är apelsinläsk endast utifrån att ha sett burken påvisar att denna
är familjär med läsken. Detta antyder att barnet har en relation till varumärket och att det
kan finnas med i evoked set, men att benämningen apelsinläsk troligvis är den som används
i hemmet.
5.2.2

Smurfarna

Vid intervjuerna i samband med filmvisningen av Smurfarna var det ingen av de tillfrågade
deltagarna som noterade Google i filmen. Detta påvisade en bristande
varumärkeskännedom som också avspeglades i vår undersökning kring barns
varumärkeskännedom. Faktorer som kan vara relaterat till barns bristande
varumärkeskännedom är bland annat att barnen inte ännu börjat skolan och därför inte
heller är så vana vid att arbeta med informationssökande.
Vidare kom ingen av barnen ihåg McDonalds produktplacering i filmen. Detta kan bottna
sig i två tänkbara anledningar nämligen bristfällig utformning på produktplaceringen
(Gupta & Lord, 1998) eller att kommunikationsmodellen har brustit (Jandt, 2010).
Produktplaceringen kan ha missats som en följd av att varumärket exponerats tillsammans
med andra visuella produktplaceringar. Denna typ av visuella produktplaceringar är som en
följd av detta enligt Gupta och Lord (1998) också den mest riskabla. Ytterligare egenskaper
i produktplaceringen som kan ha medfört att barn inte lyckades att identifiera denna kan
vara att den förekom under en kort sekvens och endast i rörlig bild. Utifrån det
resonemang som Jandt (2010) för kring bruset i modellen kan tänkbart brus vara
handlingen eller någonting som störde i barnens omgivning.
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Ett fåtal barn i undersökningen kunde identifiera varumärket M & M. En naturlig
förklaring till detta kan vara att det inte är svenskt varumärke. Även det faktum att godiset
innehåller nötter kan vara en anledning då detta är någon som många är allergiska mot samt
att vissa föräldrar undviker att ge nötter till sina barn. Detta kan vi koppla samman med att
barn i deras fall är motsatsen till vad Homer (2006) anser. Enligt Homer minskar
varumärkesattityden när produktplaceringar är prominenta eller övertydliga särskilt när
dessa har en hög frekvens. Det kan även vara en följd av Rönnerberg (2003) nämligen att
barnen måste förstå de bakomliggande faktorerna.
Sju av respondenterna nämnde att det fanns Hello Kittyprodukter i leksaksaffären, av dessa
var fem stycken flickor. Detta ser vi som något naturligt då varumärket främst riktar sig till
flickor och där alla produkter på ett eller annat sätt är rosa. Utöver de sju barnen svarade
ytterligare en av respondenterna att det var tjejdockor vilket tyder på att barnet
sammankopplar varumärket med de nämnda faktorerna. Ytterligare en benämning som
förekom för produkterna var Barbiedockor. En av respondenten hade en Hello Kittytröja
på sig under intervjun men uppgav trots detta inte varumärket. Detta kan kopplas till
kommunikationsmodellen att hen varit utsatt för något brus eller att respondenten inte
varit koncentrerad.
5.2.3

Övergripande iakttagelser

En intressant iakttagelse som gjordes var att de barn som deltog i vår undersökning
fastnade för symboler. Detta avspeglades bland annat genom att de kände igen GBglassgubben och visste att denna signalerade att det fanns glass att köpa i lokalen men att
de inte kunde benämningen på själva varumärket. Detta är sammankopplat med det som
DeLoache m.fl. (1999) benämner som representativ funktion nämligen att barn kopplar
samman symboler med erfarenheter. En annan förklaring kan också vara relaterat till det
faktum att GB egentligen inte betonar just GB i sin reklam, utan att de istället fokuserar på
att deras produkter exempelvis Magnum och Piggelin skall vara det som efterfrågas. Efter
intervjuerna fick vi en känsla av att barnen endast kunde urskilja de varumärken som de är
intresserade av med hjälp av förpackningar och logotyper. En genomgående trend för de
placeringar som visades var att varumärkeskategorier så som glass, läsk, godis samt leksaker
fångade mest uppmärksamhet. Detta styrks av de teorier som Acuff (1997) förespråkar
nämligen att barn i denna fas lägger stort fokus vid leksaker och roliga produkter samt att
de är mycket lättpåverkade.
Vi fann även att uppbyggnaden av en produktplacering har lika stor betydelse som själva
varumärket som placeras. Även om respondenten känner till varumärket är det inte säkert
att denne uppmärksammar produktplaceringen, vilket kan bero på brus (Jandt, 2010) eller
utformningen av själva produktplaceringen (Gupta & Lord, 1998). Alternativt att
produktplaceringen är mycket bra utformad och budskapet är tydligt men att respondenten
inte känner till varumärket och därför inte uppmärksammar placeringen, det vill säga att
budskapet aldrig når mottagaren (Jandt, 2010). Vid sammanställningen av data fann vi att
de produktplaceringar som anspelade på humor, var de som barnen uppmärksammade
främst. Denna teori är i enlighet med vad Acuff (1997) förespråkar, nämligen att barn ofta
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efterfrågar det som marknadsförs på ett underhållande sätt. Vilket innebär indirekt att
barnen kommer ihåg dessa tydligast.
Ytterligare en iakttagelse var att de produktplaceringar som barnen uppmärksammade var
sådana som var familjära eller kända av dem sedan tidigare. Detta grundas på barnens
uttalanden i samband med intervjuerna. Majoriteten av barnen kunde berätta någonting
relaterat till produkten som exempelvis jag får alltid en läsk i kiosken efter träningen eller jag har
sett sådana skyltar på badhuset, vilket tyder på att de har en relation till varumärket eller
varumärkessymbolen. Ett rimligt antagande är då att om respondenten talar passionerat
kring detta varumärke finns det då också med i evoked set som McNeal (1999) förespråkar.
Att ett varumärke befinner sig i evoked set tyder på att företaget har lyckats med att skapa
några nya varumärkeslojala kunder. Enligt McNeal (1999) är sannolikheten stor att
varumärken som hamnar i evoked set stannar där för resten av livet och Acuff (1997)
uppger att upp till 80 procent av alla konsumenter är varumärkeslojala från barndomen till
och med att de blir tonåringar och unga vuxna. Dessa författare bevisar att marknadsföring
till barn är mycket viktig för företagen, då målgruppen har en stor potential både som
nuvarande och framtida konsumenter. Dock är avsikten med produktplaceringar inte att
bygga ett varumärke utan kanske främst att skapa varumärkespreferenser och positiva
associeringar. Detta innebär alltså att det inte är rimligt för ett barn som inte tidigare har en
relation till varumärket att kunna erinra sig om att de förekom i en produktplacering.
Visuell produktplacering visade sig vara effektiv för både pojkar och flickor, vi fann ingen
skillnad i denna aspekt. Visuella produktplaceringar är också enligt Gupta och Lord (1998)
den vanligast förekommande formen. Dock förekom vissa skillnader vilket bland annat var
uppmärksammandet av Hello Kitty vid filmklippet. Det var fler flickor än pojkar som
mindes denna produktplacering trots att resultaten från bildvisningen visade att
varumärkeskännedomen kring detta varumärke var lika för både pojkar och flickor. I vår
undersökning fann vi inga tecken på att pojkar och flickor uppfattar produktplaceringar
olika. Ingen av de skillnader som Acuff (1997) beskrev verkar ha spelat en avgörande roll
vid förmågan att uppfatta en produktplacering. Dock tror vi att de marginella skillnader
som vi faktiskt fann är relaterade till den teori som Acuff (1997) förespråkar nämligen att
marknadsföring som är riktat till dem är underhållande. De produktplaceringar som barnen
fann riktade till dem var således också sådana som de kom ihåg efter filmvisningen. Vårt
främsta exempel på detta var M & Ms placering i filmen Smurfarna.
Avsaknaden av verbala produktplaceringar leder oss till slutsatsen att denna typ av
produktplacering inte är så effektiv vad det gäller just barn. Denna slutsats är såldes endast
baserad på det faktum att vi saknar undersökningsmaterial till detta. Dock förekom någon
placering som var både visuell och auditiv vilket vi anser att denna låga frekvens är relaterat
till det faktum som Willebrand (2007) beskriver nämligen att det är den dyraste formen.
Detta är således en mycket riskabel investering för företagen dels på grund av att effekterna
av dessa är relativt outforskade samt att skillnaden i effekt mellan en visuell eller auditiv
och en kombinerad placering är diffusa. Vi anser att forskningen inom detta område kan
utvecklas. Informationen rörande vilka stadier där barn är mottagliga för information och
budskap är relativt väl utvecklad. Dock känner vi att informationen kring hur dessa är
sammankopplade med utformningen av produktplaceringen är bristfällig.
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5.2.4

Varumärkeskännedom

Efter bildvisningen fick vi tydligt svar på att både Adidas och Google var varumärken som
barnen inte kände till. Vi tror att det dels kan bero på att de först och främst är för unga för
att skaffa sig en relation till dessa varumärken samt att de i sitt evoked set (McNeal, 1999)
placerar varumärken som de tycker om och ofta kommer i kontakt med. Något som vi
fann intressant var det faktum att GB-glass var ett varumärke där barnen i en högre
utsträckning kunde ange varumärket vid bildvisningen än vid det första intervjutillfället.
Med tanke på att placeringen var av prominent karaktär (Gupta & Lord 1998) tror vi att det
kan vara så att barnen på något sätt utsatts för brus under kommunikationsprocessen
(Jandt, 2010) då de inte kunde uppge GBs varumärkesnamn efter filmvisningen. Det kan
vara så att barnen just i denna sekvens fokuserade mest på handlingen och inte på skyltarna
i bakgrunden eftersom det var mycket spännande när Anna pratade med glassförsäljaren,
alltså störande brus (Jandt, 2010). Barnen kan då ha missat budskapet eftersom de
fokuserade på vad som hände i handlingen medan skyltarna visades. En annan tänkbar
förklaring kan vara att antalet deltagare var större vid bildvisningen av varumärkena än vid
filmvisningen, vilken kan ha bidragit till att fler barn hade varumärkeskännedom om de
aktuella varumärkena.
Fantas produktplacering missades av några av barnen, trots att de hade kännedom kring
varumärket som framkom under bildvisningen. Vi ser två tänkbara anledningar till varför
några av barnen som hade kännedom inte lyckades identifiera produktplaceringen. Detta
beror antingen på att produktplaceringens utformning inte passade respondenten (Gupta &
Lord, 1998) eller att det uppstått ett störningsmoment i kommunikationsmodellen (Jandt,
2010). Fanta burken var mycket tydlig i sin placering och hade även en central position på
skärmen, samt att läsken uppmärksammades i tal trots att den inte efterfrågades med hjälp
av varumärkesnamnet, alltså prominent (Gupta & Lord, 1998). Det var enligt vår mening
en tydlig placering som förekom med hög frekvens (Gupta & Lord, 1998). Troligtvis är det
faktum att denna placering var av implicit och visuell (Gupta & Lord, 1998) karaktär som
spelade en roll här. Hade läsken efterfrågats med namnet Fanta eller om läsken hade spelat
en mer central roll i handlingen så kanske fler barn hade uppmärksammat den. Detta hade
alltså inneburit att produktplaceringen inte längre varit visuell utan visuell och auditiv samt
integrerande (Gupta & Lord 1998). Att det skulle vara något brus (Jandt, 2010) som
förekom i kommunikationsmodellen är mer troligt då barnen tyckte att filmklippet var
spännande och underhållande och försökte följa med i handlingen inte hade så mycket tid
över att notera vad som förtärdes i de olika scenerna. Det kan också bero på att några barn
sett varumärket i filmen och registrerade detta, men att de under intervjun glömt bort
dessa. Detta är en enorm potential för företagen då de stannar i barnens undermedvetna
vilket kan leda till att de nästa gång väljer en Fanta framför exempelvis Apotekarens
apelsinläsk, utan att ens själv vara medveten om valet. Vi tror att varumärken som
förekommer i många olika sammanhang gör att barn undermedvetet kan uppfatta detta
som att varumärket är bra trots att så inte alltid är fallet.
Det faktum att barnen inte kunde identifiera McDonalds produktplacering trots att en stor
andel av dem kände till varumärket anser vi grundar sig i det faktum att produktplaceringen
hade brister i sin utformning (Gupta & Lord, 1998). Till en början var den endast visuell
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samt subtil eftersom den inte exponerades på ett framträdande sätt då skyltarna endast
syntes en kort stund samt att varumärket visades i en sekvens med väldigt många andra
varumärken (Gupta & Lord, 1998). Vidare var det även en implicit placering då den inte
var relaterad till handlingen (Gupta & Lord, 1998). Dessa faktorer i kombination tror vi
gjorde placeringen svår för barnen att uppfatta.
Andelen barn som kände igen varumärket M & M var förhållandevis låg vilket vi tror
främst beror på att detta varumärke ännu inte är så vanligt i Sverige och framförallt inte
bland barn. Dock kunde en större procentuell andel återge att det var M & M som förkom
i filmen än vid bildvisningen. Detta är relaterat till det faktum att något av barnen inte
kunde komma ihåg vad varumärket hette just vid bildvisningen. Dock finns det enligt oss
en intressant observation att göra kring detta resultat, nämligen att alla barn som kände till
varumärket kom ihåg att detta förekom i filmen, vilket pekar på det faktum att denna
produktplacering var framgångsrik. M & M i filmklippet var visuell, hade en hög frekvens,
var både subtil och prominent samt även integrerad i handlingen (Gupta & Lord, 1998).
Dockan och godiset syntes tydligt och var tätt sammankopplade med handlingen då en av
Smurfarna blev kär i M & M dockan. Detta ställt i relation till det som Acuff (1997)
beskriver nämligen att underhållande marknadsföring till barn är effektiv styrker vår
iakttagelse. Kommentarer som han blev kär i tjej dockan, han försökte prata med en docka och han
landade i smurfbajs som han smakade på förekom även bland de barn som inte kände till
varumärket. De barn som inte kunde återge varumärket kunde trots detta ge en beskrivning
på hur den M & M docka som förekom i scenen såg ut. Kommunikationen med Magnus
Ericsson var enligt vår mening mycket lyckad och utsattes inte för någon störning i form av
brus som enligt Jandt (2010) kan störa budskapets framkomst. Vi anser att avsändaren, i
detta fall M & M, har lyckats med att förstå sin mottagare. Detta är enligt Fill (2009) ett
avgörande moment i kommunikationsmodellen. Vidare förklarar Fill att avsändarens
budskap har högre sannolikhet att nå mottagaren om denna förstår sin mottagare. Detta
anser vi är fallet med M & M då deras produktplacering i filmklippet erinrades av fler barn
än vid bildvisningen. Bilderna på M & M var utformade på ett attraktivt sätt dock var
förståelsen vid utformningen av produktplaceringen i vår mening högre. Vid
produktplaceringen befann sig M & M på samma grund som barnen då de använde sin
förståelse för barns upplevelser, detta avspeglade sig i resultatet. Det faktum att vissa barn
kom ihåg M & Ms medverkan i filmklippet, men inte kom ihåg deras namn vid
bildvisningen tyder på att produktplaceringen var utformad med förståelse för barnens
upplevelser. Vi tror att några av dessa barn kommer att känna igen denna docka nästa gång
de ser M & M reklamen på tv, då figurerna i reklamen ser likadana ut. Under studiens gång
har det framkommit att barn inte har något filter när de sorterar och uppfattar budskap.
Detta är något som byggs upp under livets gång genom olika erfarenheter och upplevelser.
Vuxna är avtrubbade och vissa budskap sorteras bort redan i periferin. Vuxna har generellt
en negativ inställning till reklam. Produktplacering är en form av dold reklam, eftersom
konsumenten inte alltid uppfattar det som marknadsföring. Utefter detta antagande är en
produktplacering enligt Sveriges konsumenter (2013b) mer effektiv än traditionell reklam.
Genom att jämföra dessa undersökningar framkom att nästan hälften av alla barn inte
uppmärksammat Hello Kittys närvaro i filmen trots att de kände till detta varumärke. Detta
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kan enligt vår mening härledas till två olika orsaker, nämligen att produktplaceringen inte
var lyckad (Gupta & Lord, 1998) eller att något stört budskapet under
kommunikationsmodellen (Jandt, 2010). Vi tror att det i detta fall är en kombination.
Produktplaceringen var inte så tydlig då den förekom under en kort sekvens och var av
subtil och implicit karaktär (Gupta & Lord, 1998). Varumärket spelade alltså ingen central
del i handlingen och hade inte heller någon relation till denna. McDonough (2003) hävdar
också att ett alltför dramatiskt innehåll kan vara en så kallad fallgrop vilket innebär att
produktplaceringen inte lyckas. Detta kan mycket väl vara fallet med Hello Kitty. Dessa
anledningar tillsammans med det faktum att katten under denna sekvens for igenom luften
för att sedan landa på väskorna gjorde att barnen troligtvis fokuserade på det som hände
istället för att titta på omgivningen, alltså sådant som Jandt (2010) kategoriserar som brus.
Bruset gjorde att Hello Kitty inte uppmärksammades så tydligt.

5.3

Fokusgrupp med föräldrar

Under samtalet märktes det att föräldrarna började reflektera över sina egna ageranden och
vi kunde ana en förståelse och att diskussionerna lett fram till tankar de vanligtvis inte
reflekterar över. Detta var givande och syftet med hela fokusgruppen, att försöka förstå hur
produktplacering påverkar deras barn.
Under intervjun framkom att föräldrarna inte tittar på så mycket film tillsammans med sina
barn utan mest på bio. Med tanke på att barnen tittar på så mycket film ensamma kan det
tyckas märkligt att det är så mycket produktplacering som är riktad även mot föräldrarna.
De filmer vi anser vara de största biofilmerna var Håkan Bråkan och Josef, Lilla
Jönssonligan på Kollo och Hotell Gyllene Knorren. Vilket också var de filmer som de
största och mest framträdande produktplaceringarna förekom i. Detta skulle kunna
förklaras med att det är sådana filmer som föräldrarna antagligen ser tillsammans med sina
barn. Likaså är exempelvis även Smurfarna som vi visade för barnen också mer en
familjefilm och detta är därför ett bra också ett bra exempel på film som hela familjen kan
se på bio.
Acuff (1997) menar att barn i det tredje stadiet i mognadsfaserna har lätt att lägga stort
fokus vid specifika saker vilket stämmer väl överens med Cedas påstående om att hennes
tvillingpojkar som är åtta år intresserar sig för vissa specifika områden och saker. Ada
förklarade att de inom hennes bransch, detaljhandeln, behöver vara väl uppdaterade och
medvetna om kommande filmer. Det är svårt att förutspå vilka filmer som kommer bli
barnens favoriter. Vilket även Lieboweitz (återgiven i Friedman, 1999) intygar. Ada
berättade vidare om hur företag använder sig av merchandiseprodukter för att locka in
barnen i butikerna och därför är det av stor vikt att fokusera på rätt filmer i sitt sortiment,
då det produceras en mängd olika sälfrämjande produkter, så kallade merchandise
(Nationalencyklopedin 2013) som tillhör filmen med logotype och dess karaktärer på.
Beda nämnde att barnen sällan uppmärksammar produktplaceringar i barnfilmer, här ligger
istället fokus på handlingen och filmens karaktärer. Att exempelvis exponera leksaker och
produkter relaterade till biofilmer i skyltfönster i en nivå som passar barnen. Beda berättar
att många föräldrar ger efter för barnens vilja när de är i trängda och stressade situationer.
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Beda berättar hur ung hennes son var när han lärde sig känna igen McDonalds, vi
uppmärksammade att alla tre föräldrarna började fundera. De insåg alla tre vilken stor
påverkan föräldrarna också har på sina barn och det finns naturliga anledningar till att deras
barn så tidigt var bekanta med McDonalds. Vi anser att McDonalds är ett varumärke som
ofta finns med i barnens evoked set (McNeal, 1999) om detta är en restaurang som de
tycker om och ofta besöker. McNeal (1999) beskriver i sin studie som är genomförd i USA
är McDonalds bevisat barns favoritrestaurang när det gäller snabbmat. Den främsta
anledningen till detta kan förklaras genom att de är väldigt inriktade på barnen samt att
deras största behov som är lek tillgodoses (McNeal, 1999). Marknadsföring som är
anpassad till just barn är enligt Acuff (1997) också den som är mest effektiv. Detta anser vi
är ett bevis på att miljöer som är anpassade till barn är de som barn uppskattar mest. Att
McDonalds ständigt har nya teman som ofta är anpassade till en bioaktuell barnfilm eller
liknande bidrar till igenkännandet. McDonalds har ett globalt koncept och vi anser därför
att barn i Sverige liksom USA ofta föredrar McDonalds.
Att Bedas son valde glasögon så snabbt och att det stod emellan just Spiderman och Nike
var antagligen inte en slump. Föräldrarna förklarade att de upplever att barn idag särskiljer
vad som är produkter för pojkar respektive för flickor. Traditionellt är just Spiderman ett
varumärke som oftast förknippas med pojkar. Valet av Nike kan ha att göra med att Bedas
son har mycket i sin omgivning som har med idrott att göra. Han är bara fem å men kunde
ändå snabbt urskilja vilka varumärken han ansåg vara acceptabla, trots det stora urvalet som
finns hos optikern. Det faktum att Nike var ett av de varumärken som han valde instinktivt
bör vara relaterat till att detta varumärke är ett av honom accepterat och som vi tror finns i
hans evoked set (McNeal 1999). Vi tror att Nike finns med i sonens evoked set för att han
sett varumärket Nike ett flertal gånger då hans pappa är Jönköpings Södrasupporter.
Jönköpings Södra har Nikes logotype på deras match- och träningskläder vilket kan vara en
anledning till att sonen har detta i sitt evoked set. Ytterligare en anledning till att sonen
känner starkt för detta varumärke kan beror på att han har positiva associationer då han
säkerligen ser upp till många av spelarna i ovannämnda lag och att Nike är ett av världens
största sportvarumärken.
Merchandisevarumärken såsom Spiderman och Hello Kitty är varumärken som inte följer
barnen hela livet. Dessa byts snabbt ut mot nya aktuella merchandisevarumärken som är
accepterade i sociala sammanhang. Eftersom Adas ena dotter och Bedas son är lika gamla
kan vi se likheter i vilka varumärken de dras till. Barnen reagerar på varumärken som de är
intresserade av och det är tydligt att de vet vad de vill ha. De väljer varumärken som de
känner igen framför andra. Designen verkar i detta fall inte vara så viktigt utan här
fokuseras på att det är rätt varumärke. Skillnaden gällande vilka varumärken pojkar och
flickor väljer är i enlighet med den klassiska stereotypen såsom dockor och bilar. Vi är
medvetna om att utfallet inte alltid ser ut på detta sätt men vi tror att stereotypen är väldigt
lik. Flickor väljer något som anses feminint så som Hello Kitty och pojkar något som är
maskulint så som Spiderman. Genom våra undersökningar har vi kommit fram till att
skillnaden på vilken typ av budskap flickor och pojkar uppmärksammar inte är så stor. Det
är inte heller några tydliga skillnader på den visuella form och frekvens som de
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uppmärksammar utan det handlar mer om sociala påverkningar som avgör vad som är
accepterat och inte för de olika könen.
När familjen gör sina inköp är deras ekonomiska situation av stor betydelse. Om familjen
exempelvis inte har råd med alla de produkter och saker barnen efterfrågar kan
produktplaceringar och reklam riktad mot barn bli mer påfrestande. Vi kunde ana vissa
ekonomiska skillnader bland föräldrarna och Ceda uppgav till och med att hon gått in före
sina barn i butiken före skolstart när pojkarna skulle få välja ryggsäckar. Hon hängde då för
de dyra ryggsäckarna och lät sedan pojkarna komma in när det endast fanns två ryggsäckar
att välja på. Detta för att hon skulle slippa tjatet och tjafset om vilka ryggsäckar, dels för att
snabba på processen men även eftersom märkes och merchandiseprodukterna ofta är
mycket dyrare. Här spelar alltså den ekonomiska situationen roll. Cedas avsikt var att hon
inte ville betala extra för ryggsäckar som är merchandise då dessa är både dyrare och som
snabbare blir omoderna. När föräldrarna beskrev situationen med kexen i matbutikerna
fick de här en tydlig uppenbarelse för hur mycket barnen faktiskt påverkas av
merchandising och produktplaceringar. Igenkännandet är väldigt viktigt och det tycks oftast
vara figurerna som exempelvis SvampBob fyrkant, Bilar och Spiderman som lockar.
Merchandise är vad som skapar kortsiktigt köp och leder till tjat hos barnen medan det
verkar som att produktplaceringar i filmer oftast leder till ett mer långsiktigt igenkännande
och en ökad varumärkeskännedom, vilket kan komma att ha betydelse i barnens senare år
eller i vuxen ålder. Detta i sin tur kan förklara varför barnen efterfrågar just de kex som är
merchandise exempelvis när de handlar.

5.4
5.4.1

Filmstudie
Övergripande analys av filmer

En av anledningarna till att leksaker, figurer och magasin samt teknik och motor är de största
kategorierna i de amerikanska barnfilmerna vi studerat kan ha sin grund i att exempelvis
Toy Story 3 är gjord för att sälja leksaker och är en så kallad merchandisefilm, vilket också
styrks med Acuff (1997) om att marknadsföring till barn är som mest effektiv om det är
underhållande Moore och Lutz (2000).
Skillnaden mellan de vanligast förekommande produktkategorierna i de amerikanska och
svenska banfilmerna beror enligt oss främst på att marknadsföring till barn är förbjuden i
Sverige (Sveriges Konsumenter, 2013). Eftersom produktplacering i svenska barnfilmer
karaktärer enligt Magnus Ericsson (personlig kommunikation, 2013-03-19) endast
förekommer för att skapa verklighetstrogna miljöer och karaktärer. Vi anser att den största
kategorin kläder, skor och accessoarer är en följd av detta. Enligt McNeal (1999) är kläder det
segment som växer i högst utsträckning. Detta stämmer överrens med de indikationer som
vi fått genom vår studie av svenska barnfilmer där den vanligaste kategorin som förekom
var kläder, skor och accessoarer. Vi anser att detta kan vara en anledning till varför det
förekommer mycket produktplacering av kläder. McNeal (1999) har även kommit fram till
att cirka en tredjedel av barnens egna pengar går till köp till godis och sötsaker. Funderingar
kring om det verkligen är en slump att Fanta frekvent finns med i filmen Håkan Bråkan
och Josef anser vi är legitima. Tillgängligheten av läskedryck är stor. Butikerna placerar

68

strategiskt läsken på noga uträknade platser och produkten finns i stort sett överallt.
Resultatet från vår filmstudie av Håkan Bråkan och Josef visade att barn uppmärksammade
Fanta och detta visar på att de kan uppfatta produktplaceringar.
På grund av de överlag nedtonade produktplaceringarna i svenskproducerade barnfilmer
gör att placeringar i amerikanska filmerna förefaller sig mer uppenbara och tydliga. Ett
sådant exempel är Googles produktplacering i Smurfarna som beskrivs under rubriken
”Utvalda produktplaceringar som behandlas i analysen”, se sida 56. Denna placering är
mycket tydlig, dock uppmärksammades denna inte så väl av barnen vilket beskrevs i
resultat presentationen. Produktplaceringen är kanske egentligen främst riktad mot något
äldre barn. Dock känner vi att det förekommer vissa gränsfall inom svenskbarnfilm så som
ICA i Lilla Jönssonligan på Kollo samt Fanta i Håkan Bråkan och Josef beskrivna i under
rubriken ”Utvalda produktplaceringar som behandlas i analysen”, se sida 56. Enlig vårt
tycke är ICA i Jönsson Ligan på Kollo inte närvarande för att skapa en trovärdig miljö eller
trovärdig karaktär inte med tanke på att ICA valt att använda sina egna skapade karaktärer
så som ”ICA Ulf” och ”ICA Stig”. Denna placering innefattar en lång scen och att ICA
kläderna, skylten och karaktärerna är nutid. Detta gör scenen en aning surrealistisk med
tanke på att förpackningar i butiken är av ålderdomlig karaktär. Denna placering har nästan
motsatt effekt då ICAs karaktärer är moderna och tagna från nutid, medan filmen i övrigt
är filmad ur ett ålderdomligt tidsperspektiv. Detta motsäger egentligen McDonough (2003)
som menar att sammanhanget där produkten figurerar är av betydelse, tidepoken i filmen
bör vara förenlig med produkten. Dock kan vi anse att det gör att produktplaceringen blir
tydligare och vilket kan göra att fler lägger märke till just ICA. Produktplacering som
tenderar att bli alltför tydlig skapar en negativ klang hos vuxna. Rekvisita så som kläder,
skor och miljö är anpassat till tidepoken i övrigt. Vår hypotes är att denna produktplacering
inte kategoriserad som reklam till barn under tolv år är att den riktar sig till föräldrar och
äldre som också ser filmen. Vi känner dock att det här finns vissa tveksamheter då barn
som erinrar det som marknadsförs på ett underhållande vis eftersom barn tenderar att vara
varumärkeslojala mot det de använt sedan tidig ålder (Acuff, 1997). ICA är omnämnda i ett
tack till i eftertexterna vilket betyder att de haft en betydande roll i filmen. Detta kan vara
en strategi att nå barn och deras familjer och även få barnen att prata om dessa figurer samt
vilja handla på ICA.
ICA fick en uppståndelse och ett stort gensvar när de lanserade sin reklamserie med de nya
karaktärerna. Marknaden såg den nya lättsamma reklamen som mycket tilltalande då den
besatt ett stort humoristiskt värde. Denna reklam sågs av såväl unga som gamla och blev ett
hett samtalsämne kring fikaborden. Deras medverkan i filmen Jönsson Ligan på Kollo kan
därför enligt oss inte komma undan genom att hävda att målgruppen inte är barn under
tolv år. Detta är delvis sant på grund av att barnen inte utgör ICAs målgrupp då de inte är
den i hushållet som avgör var hushållets shopping skall ske, enligt Popcorn och Marigold
(1995) samt Assel (1992) är det oftast kvinnorna som fattar besluten kring hushållets inköp.
Dock är som tidigare nämnts inte avsikten med produktplacering att leda konsumenten till
köp (Babin m.fl, 1996; Brennan m.fl, 1999; Karrh m.fl., 2001; Gibson & Maurer, 2000;
Gould m.fl, 2000; Gupta & Lord, 1998) utan mest för att skapa en ”top of the mind”
medvetenhet hos kunden. Detta skulle mycket väl kunna avspegla hur ett barn blivit
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påverkad av ICAs medverkan i filmen. Ytterligare argument för varför vi anser att detta är
ett gränsfall är att marknadsföring till barn avser att skapa varumärkespreferenser och
positiva associeringar. Detta är avsikten med ICAs medverkan i filmen. Fanta i filmen
Håkan Bråkan och Josef är enligt vår mening också ett gränsfall för beskrivning av denna
placering se ”Utvalda produktplaceringar som behandlas i analysen”, se sida 56.
Varumärket Fanta är mycket framträdande då varumärket och förpackningen syns tydligt
genomgående i filmen. Produktplaceringen är av visuell karaktär vilket ofta bidrar till att
barn får en bättre inlärning (Gupta & Lord, 1998; School Sparks, 2013). Fantas framtoning
är för tydlig för att hänvisa till det faktum att förekomsten är till för att skapa trovärdighet
till karaktärerna eller miljön. Varumärket visas med en hög frekvens och är en implicit
placering (D´Astous & Séguin, 1999) då det inte är relevant för handlingen att Håkan
dricker just Fanta. Om fallet är att Fanta inte är en produktplacering i filmen, tycker vi att
det är konstigt att filmskaparna valt att använda just Fanta i så många visuellt tydliga
filmsekvenser. Varför har de i sådana fall inte valt att variera detta med någon annan typ av
läsk? Valet att använda just den specifika och framträdande Fantaburken med sin orange
färg kunde på ett enkelt sätt bytts ut mot en glasflaska av något annat fabrikat innehållande
läsk med apelsinsmak. Ett sådant byte skulle enligt vårt tycke inte ha någon större betydelse
för handlingen. Om det är så att varumärket Fanta valts på grund av att det är visuellt
vackert såsom Magnus Ericsson (personlig kommunikation, 2013-03-19) påstår att
företagen gör i svenska barnfilmer, kunde filmskaparna valt att variera detta med till
exempel en röd burk som liksom orange är en signalfärg som människor reagerar på.
Att all produktplacering i de svenska barnfilmerna som vi analyserat var av visuell karaktär
tror vi är relaterat till den tabu som framkom under vår intervju med Magnus Ericsson
(personlig kommunikation, 2013-03-19). Även om det inte är en regelrätt produktplacering
som förekommer i en film så tror vi att företagen och filmindustrin är rädda för att göra
tydligare produktplaceringar av de varumärken som balanserar på gränsen. Tydligare
produktplaceringar skulle antagligen ifrågasättas och granskas. Som tidigare nämnt var
visuell produktplacering även vanligast i de amerikanska barnfilmerna men förekomsten av
auditiv produktplacering var betydligt större än i de svenska. Ytterligare en trend som vi
uppmärksammade under vår studie av barnfilmer var att produktplaceringar i amerikanska
barnfilmerna i en högre utsträckning var integrerade medan de som förekom i svenska
barnfilmerna var majoriteten implicita. En integrerad produktplacering har generellt sett
högre genomslagskraft då målet är att produktplaceringen är att mottagaren ska minnas
den.
En annan iakttagelse vi lade märke till var att de varumärken som förekom i de
amerikanska barnfilmerna var av internationell karaktär. Detta för att de amerikanska
barnfilmerna riktar sig till en internationell marknad och inte en nationell som de svenska
filmerna gör. Amerikansk barnfilm är bland de största i världen, här tillverkas storsäljare
som distribueras världen runt. Detta faktum gör att incitamenten för att produktplacera i
amerikanska barnfilmer som distribueras och ses världen över är större än de som
föreligger att produktplacera i en svensk barnfilm som endast kommer att distribueras på
en nationell marknad det vill säga den svenska. De produktplaceringar som görs i en
amerikansk barnfilm för ett mycket högre utslag och är på grund av detta också mer
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attraktiva för företagen att medverka i. Detta är således också anledningen till den
internationella karaktären av de varumärken som förekommer i de amerikanska
barnfilmerna.
Vi kategoriserade både Smurfarna och Toy Story 3 som merchandisefilmer och Madagaskar
och G-force som animerade filmer. En skillnad som vi uppmärksammade kring dessa var
att de produktplaceringar som förekom i merchandisefilmerna var tydligare än i den
animerade filmen. Detta kan vara relaterat till det faktum att filmen är till för att sälja
leksaker och produkter och därför är det inte så tabubelagt att ha tydlig produktplacering.
De som producerar merchandisefilmer skapar inte längre film utan de skapar varumärken.
Filmen Toy Story 3 stärker och utvecklar sin varumärkespreferens gentemot sina karaktärer
samtidigt som skapar en positiv image för sina karaktärer. Då avsikten med filmen i sin
grund är att sälja och tjäna pengar genom sina merchandiseprodukter
(Nationalencyklopedin, 2013). Ett rimligt antagande kan vara att de inte är främmande för
att tjäna pengar på övriga produktplaceringar i sina filmer, så länge som de inte stör
varumärkesbyggandet av deras egna karaktärer.
Ytterligare en reflektion var att de myndigheter som förekom i de svenska filmerna ofta
framställdes som hjältar. Polisen och Försvarsmaktens medverkan i filmen Håkan Bråkan
och Josef, vars medverkan beskrevs under rubriken ”Utvalda produktplaceringar som
behandlas i analysen”, se sida 56. Dessa båda myndighetsorganisationer framställdes som
hjältar då de räddade Håkan i slutet av filmen. Detta kan enligt vår mening ses som en form
av produktplacering då denna medverkan påverkar både varumärket Polisen och
Försvarsmaktens varumärkespreferenser, vilket är ett vanligt motiv för produktplacering.
Både Polisen och Försvarsmakten skapar positiva associationer vilket hjälper att skapa en
positiv image då de räddar Håkan. Båda dessa varumärkens medverkan kan givetvis
hänföras till det faktum att de medverkar för att skapa en större trovärdighet för filmen.
Dock anser vi att det faktum att Håkan blir räddad av en helikopter med texten
Försvarsmakten tydligt skrivet på sidan när han kört båten på grund, måste valts av en
anledning då helikoptern inte hade någon roll i det hela. Håkan hade rent teoretiskt lika väl
kunnat få hjälp av den polisbåt som följde efter honom eller till exempel Sjöräddningen.
Hade en sådan situation uppstått i verkligheten hade Försvarsmakten inte ryckt ut. Det
faktum att Försvarsmakten även nämndes i eftertexterna under rubriken tack till antyder att
de inte betalat för medverkan i filmen.

5.5

Svenska filmer

I de svenska barnfilmerna anser vi att produktplacering förekommer för att stärka
varumärket och öka varumärkeskännedomen. Eftersom produktplaceringen är förbjuden
(Sveriges riksdag, 2013) kan det vara så att de svenska filmerna innehåller mer omedveten
produktplacering. Detta syntes tydligt när vi studerade de utvalda filmerna. De svenska
filmerna var varken tecknade eller animerade, detta kan vara en anledning till att det ibland
har förekommit mer produktplacering än i animerade och tecknade filmer. Skaparna
tvingas då att använda verkliga produkter och det förekommer kanske därför ibland fler
varumärken. Produkterna och varumärken är en naturlig del i vardagen i dagens samhälle
och därför vore det konstigt om de inte förekom.
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Något vi reagerade på i filmen Håkan Bråkan och Josef var att det förekom reklam för
alkohol och tobak trots att detta är förbjudet enligt Svensk lag (Riksdagen, 2013).
Anledningen tycks vara att det skall passa karaktärerna i filmen. Det förekom öl från
fabrikatet Norrlands Guld i Håkan Bråkan och Josef under en grillfest. Detta anser vi
precis som Magnus Ericsson beskrev (personlig kommunikation, 2013-03-19) är till för att
passa karaktärerna och skapa en verklighetstrogen miljö. I Håkan Bråkan och Josef
förekom många olika produktplaceringar inom kategorin mat, dricka och snacks, så som
Fanta, Brämhults, Arla, Felix och Ramlösa som alla exponeras i filmen. Däremot lades stor
fokus på just Fanta som återkom flera gånger och syntes väldigt tydligt i bild med hög
frekvens och av prominent karaktär (Homer, 2009; Gupta & Lord 1998).
I Lilla Jönssonligan på Kollo tror vi delvis att avsaknaden av produktplacering kan bero på
den ålderdomliga stilen i filmen. Det kan vara svårt att placera in dem på en plats där de
passar in på ett naturligt sätt samt att det kanske inte finns så många som vill lägga pengar
på att förknippas med något gammalt och omodernt. Jozos saltförpackning som visas är en
mycket gammal förpackning för att den skall passa in med stilen i filmen.
I filmen Hotell Gyllene Knorren är Club Car den mest framträdande av de
produktplaceringar som vi fann i denna film. Trots att placeringen endast var visuell anser
vi att den också gränsar till visuell och auditiv (Gupta & Lord 1998). Pappan i familjen
Grossman talar om för Ingo att ”det är faktiskt inte någon vanlig bil, det är en elbil”. Detta drar
tittarens intresse till bilen samt att han specificerar vad produkten är för något. Företaget
nämns även i ett tack till vilket innebär att detta har varit av en större betydelse för filmen.
Vad vi dock uppmärksammade är att just denna typ av produktplacering antagligen riktar
sig mer till föräldrarna än barnen vilket kan tänkas att de möjligtvis går runt lagen då
marknadsföringen antagligen är riktad till de vuxna.
I filmen Hoppet förkom en mängd olika varumärken, många av dessa föll under kategorin
butikskedjor och företag samt kläder, accessoarer och skor. Anledningen till att just dessa kategorier
var ofta förekommande i denna typ av film beror till stor del på miljön den spelades in i. I
en av scenerna befann de sig på ett stort torg vilket gör att det bli en naturlig del i filmen att
vissa butiker syns och likaså kläderna som de hade på sig. Kajsa Bergkvist, höjdhopperskan
deltog i filmen och med tanke på att vi vet att hon var sponsrad som idrottare antog vi att
hennes klädval var väl genomtänkt.
5.5.1

Amerikanska filmer

De amerikanska filmerna har varit tecknade eller animerade och har därför mer medveten
produktplacering. I motsättning till Segrave (2004) som anser att all produktplacering där
företagen medvetet exponerar en produkt eller varumärke, anser vi att alla varumärken som
förekommer i filmer är produktplacering oavsett om de är ditsatta med avsikt eller inte.
Anledningen till detta beror på att vi anser att varumärken som syns eller förekommer i en
film är en form av marknadsföring för den som står bakom detta varumärke. Även om
varumärkesinnehavaren inte aktivt bidragit till att medverka i filmen eller inte. Detta som
en följd av att skaparna måste inkludera de varumärken som ska vara med. Generellt vill vi
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påstå att alla produkter och varumärken som förekommer i denna typ av filmer är
produktplaceringar eftersom de är ditsatta och egentligen inte hade behövs finnas med.
I filmen G-force framstår Apple som en högteknologisk produkt då mullvaden med hjälp
av denna kan kryptera avancerade koder. Denna produktplacering verkar vara väl
genomtänkt och passar med hur Apple gärna framställer sig själva och därför anser vi att
produktplaceringen är tydlig. Bildäcket som rullar iväg i filmen är produktplacering och är
genomtänkt. Då bildäcket i filmen är animerat så har de placerat varumärket Goodyear där
medvetet och egentligen hade det inte påverkat filmen om just den sekvensen inte varit
med. Genomgående i filmen förekom även flertalet apparater med märket Saberling, vilket
är ett fiktivt amerikanskt varumärke som brukar användas i filmer för att undvika att visa
andra varumärken som inte har initierats av företag.
Något sådant varumärke förekom inte i de svenska barnfilmerna. Detta tror vi främst beror
på att produktplacering under början av 2000-talet då både Håkan Bråkan och Josef samt
Lilla Jönssonligan på Kollo producerades inte var så stort. Många av dessa varumärken
visade inte medvetet utan kom som en följd av att skapa verkliga miljöer och karaktärer. Vi
tror att den amerikanska marknaden är utformad på ett sätt som innebär att de är mer
benägna att ta betalt för att exponera en produkt eller varumärke. Detta kan givetvis också
bero på att amerikanska filmer har en mycket större genomslagkraft internationellt och
därför blir en mer attraktiv marknadsföringskanal. Att avsändaren skulle gå in och betala
för att synas i en svensk barnfilm jämfört med en amerikans känns osannolikt.
I Toy Story 3 förkom en sekvens där en Corvette kör upp jämsides med ett tåg vilket
försöker spegla produktens egenskaper. Dock är det tveksamt om barn i unga åldrar, som
fem till sex år utan ett genuint bilintresse skulle uppmärksamma bilens märke. Vid ett
tillfälle i filmen säger en leksak till en annan ”undrar hur mycket du skulle vara värd på E-Bay”.
Varumärket nämns kortfattat och förklaras vilket gör att de kategoriseras som en auditiv
placering (Russel, 2002; Gupta & Lord, 1998). Denna placering skulle antagligen inte
uppmärksammas eller förstås av våra svenska respondenter då E-Bay inte är känt i Sverige
och att det är ett varumärke de antagligen är för unga för att ens ha kommit i kontakt med.
Däremot kan detta tänkas vara riktat till deras föräldrar eller den äldre generationen som
tittar på filmen. Några varumärken och produkter som hade väldigt hög frekvens i denna
film är Barbie och Ken, dessa hade en central del i handlingen och eftersom det är en film
om leksaker var deras medverkan väldigt naturlig. Varumärket Barbie syntes aldrig men
produkten och namnet nämndes gång på gång, även detta av auditiv karaktär (Russel, 2002;
Gupta & Lord, 1998). Ett annat varumärke som nämndes var Pizza Planet, som är en stor
pizzakedja i USA. Till den svenska målgruppen vi riktar oss till är detta antagligen inget att
notera då kedjan inte existerar i Sverige.
Mycket av den produktplacering som finns i Smurfarna upplevs vara riktad till vuxna, detta
är baserat främst på det faktum att Bank of America, Sephora och Culsinart är med i
filmen. Dessa är varumärken som barn vanligtvis inte uppmärksammar eller känner till.
Mycket av den produktplacering som förekommer i filmen är riktad till föräldrar och äldre,
detta kan bero på det faktum att denna film är mer av typen familjefilm och inte enbart
barnfilm. Denna film har en bredare målgrupp och kanske därför också en bredare publik
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som är mottaglig för produktplacering. Produktplacering som fenomen har blivit alltmer
vanligt inom film, men vi anser att produktplacering i barnfilm kan vara ett försök för
företagen att nå föräldrarna när de befinner sig i en avslappnad situation.

5.6

Resonemang kring frågeställningarna

Under vår studie av barnfilmer har vi funnit att produktplaceringar faktiskt förekommer i
svensk barnfilm. Detta är alltså inte alls i enlighet med vad Magnus Ericsson (personlig
kommunikation, 2013-03-19) påstår då han menar att produktplacering inte förekommer i
svenskproducerade barnfilmer. Det förekommer alltså en konflikt mellan de resultat som
framkom ur filmstudien och intervjun med experten. Enligt Magnus är anledningen till att
produkter och varumärken förekommer i barnfilmer att filmen ska verklighetstrogen vilket
innebär att karaktärer och miljöer skall vara trovärdiga. Några av de produktplaceringar
som vi fann i vår filmstudie kan vara relaterat till detta faktum, dock har vi funnit exempel
på placeringar som i vår mening inte alls förekommer för detta ändamål. Vidare finns det
en mängd amerikanskproducerade filmer med produktplaceringar som distribueras på den
svenska marknaden. Regleringar för att förhindra barn från att se filmer med alltför
våldsamt innehåll finns idag. Dessa kan bland annat synas i form av varningstext innan
filmer sänds på tv samt som åldersbegränsningar på biografer. Vi tycker att detta är
någonting som även skall implementeras på barnfilmer som innehåller produktplacering
som är riktat till barn under tolv år, vilket är förbjudet i Sverige. Vi anser att det är lika
självklart att en förälder ska kunna låta sitt barn gå på bio utan att utsättas för dolda
reklambudskap utan förvarning som våldsamma scener. Om produktionsbolagen skriver ut
när filmerna innehåller produktplacering ges föräldrarna åtminstone en valmöjlighet att
avgöra huruvida deras barn får se filmen eller inte. Våra undersökningar gav inget direkt
svar på frågan varför produktplacering förekommer i barnfilm. Detta för att Magnus
Ericsson tydligt tog avstånd från detta ämne och att detta var den undersökning som vi
hoppades skulle kunna hjälpa oss att besvara denna fråga. Anledningen till varför vi tror att
produktplacering förekommer har vi baserat på den information vi fann under vår
litteraturstudie. Den största anledningen som vi ser till varför produktplacering
förekommer i barnfilm är att det finns stora potentiella vinster för företagen. Lindström
(2011) hävdar att marknadsföring till barn utgör en stor potentiell marknad för företagen.
Detta främst för att de varumärken och produkter han använde och älskade som barn än
idag påverkar hans smak och inköp (Lindstrom, 2011). Det är därför mycket bra för
företagen att bygga en varumärkeskännedom hos barn, eftersom chansen är stor att de
senare kommer att vara lojala kunder. Detta bekräftas även av Acuff (1997) som förklarar
att upp till 80 procent av alla konsumenter är varumärkeslojala från barndomen till och
med att de blir tonåringar och unga vuxna.
Merchandisefilmer är en industri där det finns mycket pengar att tjäna, enligt Soter (1992)
tjänade filmen Batman in 251,1 miljoner dollar under sin release. Denna siffra lyckades
Warner Brothers sedan dubbla genom försäljning av licensierade varor som exempelvis tshirts, muggar och album med filmmusiken. Vidare var Disney en av de första och främsta
på att arbeta med filmskapande synergieffekter (Soter, 1992). The Economist (1998b) anger
att Disney skapade 186 olika merchandiseprodukter som var associerade med filmen
Lejonkungen inför releasen av filmen i hela 51 olika länder. Vidare berättade The
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Economist (1998b) att Disney tjänade 3 miljarder på leksaker utöver de 1,2 miljarder som
de tjänade på filmen. Detta påvisar den enorma marknad som de amerikanska barnfilmerna
har. En annan anledning som vi ser till detta är att många filmproduktioner idag är
beroende av intäkter från produktplacering, vilket bekräftas av Sveriges konsumenter
(2013b), att många filmproduktioner idag är beroende av intäkter från produktplacering.
Det finns säkerligen flertalet andra anledningar till varför produktplacering i barnfilmer
förekommer, men dessa var de främsta som vi fann utifrån våra undersökningar.

Vår undersökning visade att barn har förmågan att uppmärksamma produktplaceringar.
Förekomsten av visuella produktplaceringar var stor, dock förekom auditiva placeringar i
en hög utsträckning i de merchandisefilmer som vi studerade. De auditiva placeringar som
förekom i merchandisefilmerna består främst av att de olika karaktärerna i filmen tilltalar
varandra då deras namn är det samma som namnet på produkten eller varumärket. Vilket i
och för sig är produktplacering dock tror vi inte att barnen upplever dessa som varumärket
utan som namnet på karaktären i filmen. Detta tyder på att visuella produktplaceringar är
de mest effektiva vad det gäller barn samt att auditiva placeringar inte alls är effektiva.
Denna slutsats kan dock inte göras vad det gäller kombinationen mellan visuell och auditiv
då dessa är den dyraste formen och att denna faktor kan vara avgörande för dess icke
existens. En annan orsak till att visuella placeringar är de vanligast förekommande kan
beror på det faktum att marknadsföring riktad mot barn är förbjudet. Visuella
produktplaceringar är då lättare att få med i en produktion än auditiva som kräver mer
integrering i handlingen medan visuella enkelt går att smyga in i bakgrunden. Vidare visade
utfallet av undersökningarna att barn minns de placeringar som har en central del i
handlingen.
Merchandisefilmer tillade en ytterligare faktor i denna diskussion. Vi anser inte att
produktplaceringar i merchandisefilmer är tydligare eller mer effektiva än övriga
placeringar. Den rådande efterfrågan på merchandiseprodukter kan däremot härleddas till
att barn efterfrågar det som deras kompisar har. Behovet väcks när barnen får kännedom
kring tillgängliga merchandisevaror och inte endast efter att ha sett en film. Barn
identifierar sig med idoler och sin omgivning och vi anser att dessa är de faktorer som
påverkar barnens behov och efterfrågan i störst utsträckning och att endast en film inte
ökar barns efterfrågan av produkterna.
Vår studie visade inte några stora tecken på att barn efterfrågar specifika
produktplaceringar som de uppmärksammat i filmer. Att de inte efterfrågar produkter tyder
på det faktum att produktplacering precis som Ericsson (M, Ericsson, personlig
kommunikation, 2013-03-19) påstår inte har för avsikt att leda till köp. Ericsson hävdar att
produktplaceringar ökar konsumentens medvetenhet kring varumärket som placeras i
dennes undermedvetna. Russel (1998) delar Ericssons syn på detta då han anger att
produktplaceringar syftar till att skapa positiva associationer till varumärket. De föräldrar
som deltog i fokusgruppen upplevde istället att merparten av den produktplacering som
finns i filmer är riktat mot dem och alltså inte barnen. Detta kan vara relaterat till det
förbud som råder inom marknadsföring till barn eller också det faktum att de inte är rätt
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målgrupp för den marknadsföring som faktiskt förekommer riktad mot barnen.
Föräldrarna upplevde att den största orsaken till efterfrågan av produkter och varumärken
kan härledas till barnens miljö, det vill säga vänner och förebilder. Barnen är idag mer
medvetna kring varumärken och dess äkthet och nöjer sig inte alltid med en fager kopia.
Vidare är efterfrågan av merchandise inte heller relaterat till filmen utan som tidigare
nämnts miljöfaktorer och omgivningen. Efter att ha studerat detta fenomen kan vi se att
merchandise på ett tydligare sätt leder till en direkt efterfrågan hos barnen som deras
föräldrar också uppmärksammar genom att de tjatar om produkterna. Medan
produktplaceringar i barnfilmer av andra varumärken eller produkter har en mer långsiktig
effekt på barnen.

5.7

Kritik mot arbetet

Vår rapport har sin främsta styrka i dess explorativa karaktär då den skapar en medvetenhet
och förståelse kring att produktplacering förekommer i barnfilmer i viss utsträckning. Vi
har genom vår breda undersökningsmetod bidragit till många olika infallsvinklar vilket
skapat en bred förståelse kring ämnet. Rapporten har resulterat i iakttagelser av stort värde
för föräldrar, skolor, företag, politiker och samhället i stort. Vi har upptäckt en gråzon
inom restriktionerna för marknadsföring riktad mot barn och vi anser att det är dags för
samhället att ta ett ställningstagande till om det skall få fortskrida.
Vår rapport syftar till att förstå förekomsten av produktplaceringar i barnfilmer och barns
iakttagelser och respons. Det krävdes många olika undersökningar för att kunna skapa en
helhetsbild av ämnet. Önskvärt vore att gå i mer på djupet i varje undersökning, framförallt
för att säkerställa hur utfallet ser ut på olika förskolor och skolor samt jämföra olika
regionala distrikt. För att tydligare kunna säkerställa barnens iakttagelser föreslår vi att en
större population används i framtida undersökningar än vad vi i vår rapport hade möjlighet
till. Detta skulle ge en ännu tydligare bild av det specifika området. Vidare kan tänkas
önskvärt att i framtiden göra undersökningar med barn från olika mognadsfaser och åldrar
som vi beskrivit i vår rapport. Detta för att förstå produktplaceringarnas förekomst djupare
samt att förstå hur barnens förmåga att iaktta och ta till sig reklam skiljer.
Trots vår något begränsade population anser vi att vår rapport är av stor vikt eftersom den
ger infallsvinklar från många olika håll och skapar en aktuell diskussion. För oss är det
viktigt att våga ta tag i problem och ämnen som kan tyckas vara svåra att greppa.
Produktplaceringar i barnfilmer är ett tabuämne och vi har med våra studier påvisat att det
förekommer och vi anser att det måste hanteras.
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6

Slutsats

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den problematik som finns kring ämnet produktplacerinhg samt
den konfilkt som återfunnits. Vidare förs en diskussion kring vem som skall ta ansvar för att
produktplacering förekommer. Slutligen behandlas våra förslag på fortsatt forskning inom ämnet.
Resultaten av denna studie visar att det finns vissa problemområden inom
produktplaceringar i barnfilmer. De gränser som finns är vaga och marknaden är i behov av
ett ställningstagande. Företagen påstår att de inte arbetar med produktplaceringar riktade
till barn under tolv år, men ändå förkommer det. Det är förbjudet, trots detta finns det på
marknaden. Ytterligare komplikationer kommer när frågan ställs om vem som är ansvarig
för en produktplacering. Är det den ursprungliga avsändaren, det vill säga företaget bakom
produkten eller varumärket, är det företaget som placerat dem i filmen eller är det
filmskaparen som producerat filmen och tillåtit varumärkets medverkan. Vi anser att den
svenska marknaden är i behov av tydligare riktlinjer och vi vill därför uppmana politiker att
ta ställning i denna fråga. För tillfället finns filmer på marknaden som vi anser bryter mot
regleringen, vilket i dagsläget inte får några följder. Om detta får fortgå tror vi att det finns
en risk för att företagen tänjer på gränserna ytterligare och att detta slutligen kommer att
eskalera. Eftersom det är en växande bransch anser vi att problemet är av yttersta vikt att
behandla.
Om företag trots förbudet vill medverka i produktplacering i barnfilmer bör de skapa
visuella produktplaceringar som är integrerade i handlingen för att uppnå högsta effekt.
Produktplaceringen bör även, för att få ut maximal effekt, vara förmedlad på ett
underhållande sätt. Något som har visat sig under vår undersökning är att när avsändaren
delar förståelsesfär med mottagaren ger reklamen en bättre effekt. Vi anser alltså att företag
som vill produktplacera i barnfilmer bör lägga stor vikt vid att försöka förstå barn för att
uppnå en produktplacering med så hög effektivitet som möjligt. Frågan som detta
utmynnar i är således, får en produktplacering vara effektiv i svenskproducerade
barnfilmer.
Det förekommer en konfliktdimension mellan branschen och föräldrarna, som en följd av
deras motstridande intressen. Branschen har som främsta mål att skapa en vinstdrivande
organisation och finna nya varumärkeslojala konsumenter medan föräldrarnas intresse finns
i att skydda sina barn från dolda reklambudskap. Företagen får inte genomföra
produktplaceringar riktade till barn under tolv år i Sverige idag, men trots detta
förekommer det på marknaden. Detta är någonting som samhället borde ta ställning till.
För närvarande känner aktörerna till förbudet men trots detta ägnar de sig åt
produktplacering i barnfilmer. Eftersom riktlinjerna inte är tydliga leder detta till etiska
dilemman, exempelvis att företagen själva avgör vilka produktplaceringar som är tillåtna
och inte.
Vi ser flera olika grupper som kan få användning av information kring ämnet. Men frågan
är vems ansvar det egentligen är att verkligheten ser ut på detta vis. Ligger problemet på
politikernas eller samhällets bord. Skall politikerna se till att barn i skolan får utbildning
inom marknadsföring, och lär sig att urskilja säljande budskap eller ligger detta i
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föräldrarnas ansvar. Om barn från tidig ålder får information kring marknadsföring och
dess underliggande syfte kan det ge dem kunskap att urskilja reklam och dolda säljande
budskap. Den äldre generationen har växt upp med de traditionella reklampauserna och
annonserna och har som en följd av detta också följt övergången från mer traditionell
marknadsföring till marknadsföring i nya medier. Detta kan innebära att de har en känsla
för vad som i grunden är reklam och inte, vilket kan innebära att de har lättare att urskilja
dolda säljande budskap. Eller är det så att föräldrar skall informera och lära sina barn vad
som är reklam och inte.
Våra undersökningar har funnit att produktplaceringar förekommer i barnfilmer men att
ingen tar ansvar för dem. Företagen påstår att de inte sysslar med produktplacering i
barnfilmer då detta är olagligt, samhället tycks se mellan fingrarna och föräldrarna
accepterar det faktum att detta är en del i vardagen och något oundvikligt. Vår slutsats av
rapporten genererar därför i ytterligare funderingar kring ämnet och påvisar att det finns ett
behov för någon att ta ansvar.
Efter att ha studerat detta fenomen kan vi se att merchandise på ett tydligare sätt leder till
en direkt efterfrågan hos barn, vilket deras föräldrar också uppmärksammar genom att de
tjatar om dessa produkter. Medan produktplaceringar i barnfilmer av andra varumärken
eller produkter har en mer långsiktig effekt på barnen och syftar mer till att öka deras
varumärkeskännedom.

6.1

Förslag på fortsatt forskning

Vår studie är genomförd i relativt liten skala eftersom vårt syfte var att explorativt förstå
fenomenet. Den lämnar alltså utrymme för studier i en större skala som också skulle kunna
ge tydligare indikation på hur dagsläget faktiskt ser ut. Den modell som vi skapade för att
sammanställa alla beståndsdelarna i en produktplacering bör utvecklas och den tekniska
utvecklingen bör inkorporeras. För att uppnå en korrekt placering av denna faktor bör dess
placering underbyggas med studier. Vidare studier kring de produktkategorier som
återfanns önskas för att försöka ta reda på vad barn egentligen vill ha. Vi ser en avsaknad
av en definition inom den lagliga aspekten nämligen ett svar på frågan vad är det som
egentligen definierar en produktplacering. Är det den ekonomiska aspekten, nämligen
huruvida en annonsör betalar för sin medverkan, det sätt produktplaceringen förekommer
eller dess avsikt. Problemet vi ser i detta är att det i flertalet fall rör sig kring bedömningar
och egna tolkningar. Men hur skall samhället skapa riktlinjer för produktplacering om
området inte kommer upp för diskussion. Efter vår studie inom produktplacering i
barnfilmer har det framkommit att detta är ett relativt outforskat område. Vi anser att
vidare forskning rörande hur produktplacering i barnfilmer är relaterat till barns
mognadsfaser är ett område som kan utvecklas. Potentiella områden är vad barnen
efterfrågar och uppmärksammar i de olika åldrarna. Ett annat område som är i behov av
vidareutveckling är det legala aspekterna. Kan någonting göras inom de lagar och regler
som finns, potentiellt effektiva sanktioner. Företag och näringsliv bör utforska området och
studera hur stor marknaden är samt vilken effekt produktplaceringar kan ha hos ban samt
hur dessa avspeglas i deras beteende.
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Bilaga 1 Intervjuguide Håkan Bråkan och Josef
Hej! Vad heter du?
Hur gammal är du?
Tittar du på mycket film?
Tycker du om tecknat/animerat bäst eller sådana filmer som denna?
Har du någon favoritfilm?
Vad tyckte du om det klippet du såg nu?

Berätta för mig vad Håkan har på sig?
o Kommer du ihåg vad han hade för skor?
o Hur såg de ut?

Berätta vad som hände vid kiosken
o Kommer du ihåg några skyltar eller flaggor som visades?
Om barnen nämner glassgubben:
o Vad tänker du på när du ser gubben?

Berätta om vad som står på bordet när de grillar
o Vad dricker Håkan?
o Vad tog Håkan ifrån kylskåpet?
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Bilaga 2 Intervjuguide Smurfarna
Berätta hur de tar sig till storstaden New York när de står på taxitaket
o Kommer du ihåg några skyltar eller affärer som de åkte förbi?
o Hur såg de ut?

Berätta om vad som händer i köket
o Kommer du ihåg vad de gjorde i köket?
o Vad gjorde de med datorn?

Berätta om vad som händer i leksaksbutiken med Smurfarna
o Den ena smurfen hamnar i skyltfönstret vad hände där?
o Vem träffar han?

Berätta om vad som händer i leksaksbutiken med katten
o Vad händer med katten?
o Hur landade katten?
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Bilaga 3 Brev till föräldrar

Hanna Erlandsson, Johanna Andersson & Martina Joahnsson
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Bilaga 4 Intervjuguide fokusgrupp med föräldrar
Kort presentation av deltagarna
o Tittar du på mycket film med ditt barn?
o Tittar ni mest på amerikanska eller svenska barnfilmer?
o Märker ni som föräldrar av att det finns produktplacering i barnfilm?
o Upplever ni att era barn identifierar sig med karaktärer från filmer?
 Någon speciell film?
o Har ni iakttagit någon speciell produktkategori som utmärker sig framför andra?
o Upplever ni att era barn efterfrågar produkter som förkommit i filmer?
 I så fall är det varumärket eller själva produkten som efterfrågas?
o Vad tycker du personligen om produktplacering i barnfilmer?
o Finns det någon typ av produkter som är mer accepterad vid produktplacering
framför andra?
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Bilaga 5 Inbjudan till fokusgrupp
Hej!
Sugen på fika, prata lite och göra mig och två kompisar en björntjänst?
Det hoppas jag att du vill, jag och två kompisar skriver nämligen just nu vårt
examensarbete vid Jönköpings Internationella Handelshögskola och behöver just DIN
hjälp!
Vårt examensarbete handlar om marknadsföring och produktplacering som är riktad till
barn och anledningen till att vi behöver just DIN hjälp är att vi vill ta reda på hur barn
påverkas av marknadsföring och saker de ser på film. Vem vet detta bättre än dig som
förälder?
Vi kommer genomföra fokusgrupper om 4-5 personer, detta innebär att intervjuerna
kommer ta mellan 45 min och en timme totalt.
Hoppas verkligen att du vill delta i vår undersökning! Givetvis ordnar vi fika, kaffe och te
och vid behov ordnar vi även barnpassning under tiden intervjun håller på ifall detta
behövs. Som tack för hjälpen får du även med något gott fika hem som du kan bjuda
familjen på!
Här är förslag på tider så skriv gärna ner vad som passar dig bäst, intervjuerna kommer ske
på Högskolan i Jönköping, som ligger centralt i Jönköping.
Förslag på tider:
v.15
Måndagen den 8 april kl. 18.00 eller 19.00
Onsdagen den 10 april kl. 18.00 eller 19.00
Givetvis kan vi tänka oss andra tider ifall dessa inte passar Er, skriv gärna förslag på tider
som passar bättre i så fall.
Hoppas verkligen att just Du vill hjälpa oss och bjud väldigt gärna in en vän ifall de också
har barn i åldrarna 4-8 år. Vi frågor kontakta väldigt gärna mig!

Med vänlig hälsning
Hanna Erlandsson
Martina Johansson
Johanna Andersson
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Bilaga 6 Intervjuguide Magnus Ericsson
Inledning
o Berätta din syn på produktplacering.
o Hur många år har du arbetat i branschen?
o När slog fenomenet produktplacering igenom i Sverige enligt dig?
Marknad
Kan du nämna några filmer eller serier som ni medverkat eller varit delaktiga i?
Medverkar ni främst i filmer eller tv-serier?
Ungefär hur stor del av en film finansieras av produktplacering?
Är filmindustrin beroende av produktplacering?
Tror du att produktplacering kommer förekomma i samma utsträckning i framtiden?
Eller kommer det förekomma i en högre eller lägre grad?
o Finns det någon produkt eller varumärkeskategori som ger större effekt än andra
gällande produktplacering?
 Finns det någon statistik på vilka som oftast leder till köp?
o
o
o
o
o

Hur går det till
o Hur ser den övergripande processen ut? (från kontakt till färdig produktplacering)
 Vem kontaktar vem? (filmbolag, företag eller varumärken)
 Vem bestämmer vilka produkter som skall vara med i filmen?
 Är det vanligt att företagen som betalar för produktplaceringen vill vara
med och påverka filmens eller tv-seriens innehåll?
o Arbetar ni med uppföljning av produktplacering?
 Mäter företagen effekten eller hur vet ni om en placering varit framgångsrik
eller inte?
o Ni skriver på er hemsida att ni även arbetar med cross promotion, hör detta till
vanligheterna i samband med produktplacering?
o Hur beräknas ert arvode?
Produktplacering i barnfilmer
o Förekommer produktplacering i svenska barnfilmer?
 Är det tillåtet?
o Varför vill företag medverka med produktplacering i barnfilmer?
o Vem vill man nå ut till med produktplacering i barnfilmer? Barnen eller föräldrarna?
o Vilken typ av produktplacering eller produktkategori tror du att barn lockas mest av?
o Hur viktiga är barn som målgrupp gällande produktplacering?
o Är syftet att skapa behov hos barnen eller endast top of mind som företagen
eftersträvar?
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Övrigt
o Finns det någon typ av produktplaceringar du anser opassande?
o Varför är produktplacering ofta mer accepterat än kommersiella reklamer eller
annonser?
Sammanfattning av det viktigaste
o I slutet av intervjun skedde en sammanfattning då vi klargjorde om vi uppfattat
informationen korrekt.

95

Bilaga 7 Undersökningskategorier filmstudie
o Vilken typ av varumärken eller produkter förekommer?
o Vilken strategi används visuell, auditiv eller en kombination av dessa?
o Är förekomsten prominent eller subtil?
o Är produktplaceringen integrerande eller implicit?
o Med vilken frekvens förekommer dessa varumärken eller produkter låg, mellan eller
hög?
o Hur förmedlas budskapet: vilken bredd har varumärket, är placeringen anpassad till
filmens innehåll samt till målgruppen?
o Är de exponerade varumärkena eller produkterna med i eftertexten?
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