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Abstract 
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Studies show that product placement is becoming a more and more common method 
for companies to use when communicating with consumers. The results of this study 
can’t confirm nor deny that claim, but instead we offered the observation that as a 
communication method, product placement and TV-commercials are more similar 
than revealed at first glance. 
 
Cars of the brand Ford appeared in seven out of the 50 motion pictures that made up 
the sample material in this study. In several instances the values that were communi-
cated regarding the brand matched, completely or in large parts, the values commu-
nicated about the Ford brand in Ford’s own commercials. 
 
This doesn’t hold true for all companies. The similarities between Ford’s commer-
cials and Ford’s appearances in motion pictures were only found after disregarding 
several companies whose appearances on screen didn’t amount to more than a flash 
of their logotype or a passing mention of a brand name. Still, the possibility to use 
the appearance of brands in motion pictures in a way equal to the communicative 
effort that’s taking place in a commercial is very much a reality. 
 
 
Keywords: Product placement, Ford, corporate image, motion picture, commercial, 
communication.  
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1. Inledning 
När TV-reklamen avbryter den mest spännande scenen i en film är det just det, ett 
avbrott och de flesta som tittar är medvetna om att reklamen kommer att göra sitt 
bästa för att sälja blöjor, tvättmedel eller den senaste mobiltelefonen. Men är det 
någon som tänker på reklam när en av huvudrollerna i No Country for Old Men sä-
ger: 
 
”Does that look about a ’77 Ford, Wendell?” 
 
Produktplacering är något som de flesta människor kommer i kontakt med dagligen. 
Den finns i veckotidningen, på bio och hemma i TV-soffan. Produktplacering kan 
vara klänningen som din favoritskådespelerska bär på röda mattan, läsken som 
dricks av karaktärerna i din favoritserie eller bilen som körs av hjälten i filmen du 
såg på bio senast. I filmen The Bourne Ultimatum kör Jason Bourne en Audi och 
jagas av CIA-agenter i en Ford. I The Dark Knight är majoriteten av alla polisbilar 
av märket Ford. Filmen Gran Torino har tagit sitt namn från en av Fords bilmodel-
ler. Vad kommunicerar det till tittaren? Kanske är det precis samma värden som 
kommuniceras i bilreklamen som avbröt filmen men som ingen såg eftersom de 
istället bytte kanal eller tog en bensträckare för att hämta mer chips. 
 
Titeln på vår uppsats är ett utsnitt av citatet från No Country for Old Men som sedan 
skrevs om för att förtydliga innebörden. Vi valde att använda det som en titel när 
Ford visade sig bli det företag vi koncentrerade oss på i våra analyser. Under vår 
arbetsprocess var det även vanligt förekommande att vi frågade varandra om logoty-
pen eller produkten som skymtat förbi i bild verkligen tillhörde det ena eller det 
andra företaget eftersom det ibland rörde sig om mindre än en sekunds exponering. 
Det var dock inte alltid det gick till på det sättet. Exempelvis så har den som missat 
förekomsten av Ford i Gran Torino troligtvis inte sett filmen. Och Ford var inte 
heller det enda varumärket som står med i protokollet för de drygt två timmar filmen 
varade. Trots avsaknaden av reklampauser. 
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1.1 Syfte 
Vi undersöker om Fords företagsimage som kommuniceras via produktplacering i 
spelfilm har en motsvarighet i den image som kommuniceras via Fords reklamfilmer 
samt undersöker hur mycket produktplacering som förekommer i de spelfilmerna 
som ingår i vårt urval. 
 

1.2 Frågeställningar 
• Hur mycket produktplacering, mätt i tid, förekommer i de spelfilmer vi un-

dersöker? 
• På vilket sätt förekommer den eventuella produktplaceringen?  
• Hur porträtteras Fords varumärke och produkter i spelfilmerna? 
• På vilka sätt kan kommunicerad image via produktplacering i spelfilm kopp-

las till reklamfilm? 
 

1.3 Avgränsningar  
Den typen av produktplacering som vi väljer att bortse från är den sorten som inte är 
kopplad till ett företag, organisation eller unik produkt som i sin tur kan kopplas till 
ett företag eller en organisation. Till exempel så kan Eiffeltornet sägas ingå i varu-
märket Paris men eftersom det inte går att koppla direkt till en organisation eller 
företag väljer vi att inte ta med det i vår definition av begreppet produktplacering. 
Av samma anledning väljer vi att inte ta upp personliga varumärken, konst, böcker, 
arkitektur eller musik; som alla kopplas till exempelvis artistens personliga varu-
märke och inte till ett företag eller en organisation. Undantag görs om det handlar 
om en person som är väldigt starkt sammankopplad till ett företag eller organisation, 
t.ex. Bill Gates koppling till Microsoft.  
 
Spelfilmer, TV-serier och dylikt, samt även karaktärer från dessa räknas som pro-
duktplacering eftersom vi anser att de vanligtvis är varumärken som starkt kan bin-
das till t.ex. en filmstudio eller ett TV-bolag. Vi räknar dock bara spelfilmer, TV-
serier etc. som produktplacering om de förekommer utanför sin egen kontext. Ex-
empelvis är ett omnämnande av Batman i filmen Batman Begins inte produktplacer-
ing, men om samma mening förekommer i en annan film så är det produktplacering.  
 
Det finns även varumärken som efterhand har degenererat och upptagits i ett allmänt 
språkbruk, t.ex. kevlar och termos. Där vi stöter på degenererade varumärken i vår 
undersökning gör vi en bedömning från fall till fall om det verkligen syftas på det 
specifika varumärket eller om det rör sig om en allmän term. 
 
Fiktiva företag och organisationer räknas inte med i undersökningen. Som fiktiva 
företag och organisationer räknas dem som vi trots efterforskning inte har kunnat 
verifiera att de faktiskt existerar, samt de företag vi från början vet är fiktiva som 
t.ex. Wayne Enterprise som förekommer i Batmanfilmerna. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Produktplacering förr och nu 
Produktplacering i film har i princip förekommit så länge spelfilmer har förekommit. 
I slutet av 1800-talet1 och i början på 1900-talet var det dessutom just placering av 
produkter det handlade om och inte placering av varumärken. Det handlade inte om 
att företagen skulle betala för att deras produkter skulle förekomma i en viss film 
utan det var ett utbyte där filmskaparna fick rekvisita och företagens produkter fick 
framträda på vita duken.2 
 
I början på 80-talet anses produktplaceringen verkligen ha tagit fart i samband med 
att marknadsförare förstod vilken kommersiell nytta produktplacering kunde ha. I 
Steven Spielbergs film E.T. äter filmens huvudkaraktär Reese’s Pieces – ett godis – 
och efter det att filmens premiär steg försäljningen av Reese’s Pieces med 65 % 
under loppet av tre månader. Detta ledde till en förändring i tillvägagångssättet bak-
om produktplacering i film.3 Från att ha hanterat det som en byteshandel så bildades 
produktplaceringsbyråer som förhandlade fram avtal mellan filmbolagen och pro-
duktleverantörerna – företagen - där filmbolagen fick finansiellt stöd till sin produk-
tion samt en förhöjd grad av autenticitet tack vare användandet av verkliga produk-
ter och varumärken, och företagen tjänade på det genom att deras produkter och 
varumärken exponerades.4  
 
Men det finns även gott om exempel tidigare i filmhistorien där produktplacering 
har haft en betydande roll, som t.ex. i She wanted a Ford från 1929.5

 
 

Enligt Jean-Marc Lehu är majoriteten av produktplacering i film fortfarande om 
samma slags utbyte som fanns redan från början där partnerskap ingås mellan före-
tagen och filmskaparna om ett utbyte mellan produkter och uppmärksamhet, inte 
pengar.6

 
 

Lehu säger även att i dagens samhälle kan det vara en risk att inte ha produktplacer-
ing. I filmen Laura från 1944 så använde sig filmskaparna av ett påhittat märke av 
whiskey och Lehu anser att när filmskapare gör liknande saker idag så riskerar de att 
filmen tappar i realism eftersom publiken reagerar på det påhittade märket.7

                                                      
1 Simon Hudson & David Hudson,”Branded Entertainment: A New Advertising Technique or Product Placement in 

Disguise?”, Journal of Marketing Management, nr. 22, 2006, 490, hämtad den 14 april, ELIN@Lnu. 

 Detta 
eftersom vi kan sägas leva i en varumärkeskonsumtionsvärld. Om vi inte ser de  

2 Jean-Marc Lehu, Branded Entertainment (London: Kogan Page, 2007), 19-21. 
3 Mary-Lou Galician & Peter. G. Bourdeau, “The Evolution of Product Placements in Hollywood Cinema: Embed-

ding High-Involvement ‘Heroic’ Brand Images”, in Mary-Lou Galician, (Ed.), Handbook of Product Placement in 
The Mass Media, (Binghamton, N.Y.: Best Business Books, 2004), 17. 

4 Hudson & Hudson, “Branded Entertainment,” 490-491. 
5 Lehu, 21. 
6 Ibid., 39. 
7 Ibid., 211. 
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varumärken vi är vana att se så saknar vi helt enkelt dem och vi upplever filmvärl-
den som mindre realistisk.8

Enligt Simon och David Hudson har produktplacering blivit allt vanligare under 
senare år. Omsättningen ökade med 22,8% mellan 2004-2005 och den totala omsätt-
ningen för produktplacering 2005 var 4,25 miljarder dollar. Hudson och Hudson 
säger att detta har följt underhållningsindustrins övriga utveckling.

 

9 Det har även 
skett en förändring i hur marknadskommunikationsagenturer hanterar produktplacer-
ing. En stor del av den typen av agenturer har tillsatt särskilda avdelningar för att 
hantera produktplaceringsärenden.10 Det är inte bara de ekonomiska faktorerna som 
har förändrats, antalet varumärken som är i omlopp via produktplacering har även 
ökat. 2006 angav The Financial Express att mer än 13 000 varumärken hade kom-
municerats enbart via tv jämfört med lite mer än 2 100 varumärken tio år tidigare.11  
 
Filmer idag har även en mycket längre livslängd än vad filmer hade för bara några 
decennier sedan. Efter det att filmen har visats klart på bio kan den släppas på DVD 
och visas på tv. En eventuell produktplacering exponeras alltså under en betydligt 
längre tid, och till fler människor eftersom filmer idag når ut till fler länder än tidiga-
re.12

 
 

2.2 Ford Motor Company 
Ford grundades 1903 av Henry Ford och är ett amerikanskt företag samt en av värl-
dens största biltillverkare.  Genom att använda sig av löpande band montering kunde 
Ford massproducera bilar vilket tillsammans med deras modell T-Ford satte dem på 
en ledande position i den amerikanska bilindustrin .13

 
  

Fords huvudkontor ligger i Dearborn, Detroit och företaget har fabriker i flera andra 
länder t.ex. Tyskland och Australien.14

 
 

2.3 Definitioner 
 
2.3.1 Image 
Image är företagets framtoning och det ansikte utåt som man vill visa upp.15

 
 

2.3.2 Logotyp 
Logotyp är en unik grafisk kombination av bokstäver och bildelement som bl.a. 
används inom marknadsföring så att ett företag, och deras produkter, ska vara lätta 

                                                      
8 Ibid., 47. 
9  Hudson & Hudson,”Branded Entertainment,” 491. 
10 Hudson & Hudson,”Branded Entertainment,” 493. 
11 Lehu, 26-27. 
12 Balasubramanian, Siva K, ” Beyond Advertising and Publicity: Hybrid Messages and Public Policy Issues”, 

Journal of Advertising, vol XXIII, nr. 4, 1994, 33-34, hämtad den 21 mars, ELIN@Lnu. 
13 Ford Motor Company. (n.d.). Nationalencyklopedin. Hämtad 17 maj, 2010 från                

<http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/ford-motor-company> 
14 Ibid. 
15 Image.(n.d.). Nationalencyklopedin, hämtad 12 maj, 2010 från <http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/image> 
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att identifiera.16 En ”ljudlogotyp” är ett komplement till den vanliga, grafiska logo-
typen. Genom att lägga till ett återkommande ljud, ljudeffekt eller musik kan man 
stärka företagsprofilen och få mottagaren att minnas bättre.17

 
 

2.3.3Varumärke 
”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbe-
gripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en 
vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhanda-
hålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.”18

 
 

2.3.4 Produktplacering 
Balasubramanian definierade produktplacering som planerade inslag av produkter i 
film eller tv-program som kan påverka tittarnas uppfattning om produkten fördelak-
tigt.19 Definitionen har sedan utvidgats till att även omfatta dessa planerade inslag 
även i andra medier. 20 Branded Entertainment är det engelska paraplybegreppet för 
all form av produktplacering i våra underhållningsmedier även om den exakta defi-
nitionen av vad de innebär varierar lite. Brittiska BCMA21 definierar Branded Enter-
tainment som  ”where advertisers create or distribute entertainment to communicate 
with their customers” och amerikanska ANA22 definierar det som “the integration of 
a product within an appropriate context”.23

  
 

                                                      
16 Logotyp.(n.d.). Nationalencyklopedin, hämtad 12 maj, 2010 från <http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/logotyp> 
17 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation (Stockholm: Carlsson bokförlag, 2007), 271. 
18 1 § Varumärkeslagen. Se Frans Melin, Varumärkesstrategi – Om konsten av utveckla starka varumärken (Malmö: 

Liber, 1999), 29. 
19 Balasubramanian,”Beyond Advertising,” 31.   
20 Hudson & Hudson, “Branded Entertainment,” 492. 
21 Branded Content Marketing Association 
22 Association of  National Advertisers 
23 Hudson & Hudson, “Branded Entertainment,” 492. 
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3. Metod  
 

3.1 Kvantitativ metod 
Med en kvantitativ innehållsanalys är syftet att leta sig från det enskilda till det ge-
nerella. Det går att jämföra metoden med telefon- och enkätintervjuer där standardi-
serade frågor ställs till ett stort antal individer. I den kvantitativa innehållsanalysen 
arbetar man istället med standardiserade frågor i form av variabler som kan applice-
ras på ett innehåll. Syftet är samma som det med enkätintervjuer, att kunna uttala sig 
om ett större material genom att dra generella slutsatser. Därför är det viktigt att 
grunden bakom den kvantitativa ansatsen är att arbeta systematiskt och formaliserat. 
De undersökningsvariabler som används ska inte variera eller anpassas till innehål-
let.24

 
 

3.2 Kvalitativ metod 
En nyckelmetod för kvalitativ analys av visuella artefakter är att använda sig av en 
semiotisk analys. Genom att avläsa de explicita och implicita budskapen som kom-
municeras genom den visuella formen hos artefakten går det att tolka vilken/vilka 
meningar som kan kommuniceras till publiken.25

 
 

Kvalitativ analys baseras på subjektiva responser till visuella former och betrakta-
rens läsande av det grafiska materialet. Ofta görs det här även själv av den som ska-
pat den visuella artefakten som en kritisk självutvärdering. Läsningen av bilder och 
visuella tecken genom semiotisk analys är huvudsakligen en kvalitativ metod. Det 
går att utvärdera den statistiskt och kvantitativt, men eftersom den grundläggande 
informationen samlas in genom människors subjektiva reaktioner på det material 
som presenterats bygger även det på en kvalitativ kärna.26

 
 

3.3 Tillvägagångssätt 
Arbetet inleddes med att kriterier och avgränsningar sattes upp för den definition av 
produktplacering som skulle användas under den kvantitativa delen av undersök-
ningen. Även hur resultatet av den kvantitativa undersökningen skulle redovisas 
bestämdes. De 50 spelfilmer som ingick i urvalet studerades och förekomsten av 
produktplacering antecknades och återfinns i Bilaga I.  

Där tveksamhet vid läsningen av Bilaga I möjligtvis kan uppstå har vi valt att ytter-
ligare förtydliga i vilket sammanhang produktplacering förekommer i filmen. Hand-
lar det om en produkt som inte självklart kopplas till det företag eller organisation 
som den representerar skriver vi exempelvis: Logotyp/Tröja/Hockeylag; där Logo-
typ förklarar kopplingen till organisationen, Tröja förklarar i vilket sammanhang 
logotypen syntes, och Hockeylag förklarar vilken typ av organisation som logotypen 
representerar. Detta för att göra resultaten lättare att verifiera vid en kontroll. 
                                                      
24 Åsa Nilsson “Kvantitativ innehållsanalys”, i Mats Ekström & Larsåke Larsson, (Red.), Metoder i kommunika-

tionsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2007), 111.  
25 Ian Noble & Russell Bestley, Visual research (Lausanne: AVA Publishing SA, 2005), 67. 
26 Ibid.,121. 
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Tid förekommer i Bilaga I både som kontrollfaktor och som ett mått. Varje noterad 
förekomst av produktplacering anges med en starttid så att våra resultat lättare ska 
kunna verifieras, samt det antal minuter och sekunder som produktplaceringen 
sträckte sig över. 

I undersökningen räknar vi inte med de företag samt organisationer som visas i spel-
filmernas för- och eftertexter. Detta eftersom vi enbart är intresserade av den pro-
duktplacering som på något sätt är interagerad med filmens handling. Undantag från 
detta görs om för- och eftertexterna tydligt är en del av filmens handling. 
 
Efter den kvantitativa studien valdes företaget Ford ut till en vidare analys och ett 
nytt urval från de 50 spelfilmerna gjordes baserat på förekomsten av Ford. När ana-
lysen av spelfilmerna var klar började vi, baserat på de värdeord som togs fram un-
der analysen, söka efter reklamfilmer för att kunna påvisa en eventuell likhet mellan 
image i spelfilm och image i reklam. 
 
Analysen av spelfilmerna, samt analysen av reklamfilmerna, utfördes från ett ima-
geperspektiv eftersom eventuella likheter mellan image i spelfilm och i reklamfilm 
var huvudsyftet med vårt arbete. Den praktiska betydelsen av det är att endast de 
aspekter av filmerna som är relaterade till företags, organisationers, varumärkens, 
m.fl. image togs upp utifrån de analysmetoder som redovisas senare i kapitlet.  
 
Summeringarna av filmen är främst skrivna så att läsaren ska förstå vilken typ av 
film det är. Eftersom vi under analysen av Gran Torino tog upp scener från hela 
filmen är den summeringen ett referat av hela filmen.  
 

3.4 Urval av material  
 
3.4.1 Urval av spelfilmer 
Urvalet av spelfilmer kommer från imdb.com27 och är en topplista på de, av sidans 
användare, 50 högst rankade filmerna som släppts mellan år 2000-2009.28

 

 Formeln 
som använts vid rankningen av filmerna redovisas i figur 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1: The formula for calculating the Top Rated 50 Titles 
från <http://www.imdb.com/chart/2000s>   

 
                                                      
27 The Internet Movie Database 
28 Top rated “2000s” titles, tillgänglig 7 mars, 2010 från <http://www.imdb.com/chart/2000s>   

The formula for calculating the Top Rated 50 Titles gives a  
true Bayesian estimate:  
 
weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C  
 
R = average for the movie (mean) = (Rating)  
v = number of votes for the movie = (votes)  
m = minimum votes required to be listed in the Top 50 (currently 5000)  
C = the mean vote across the whole report (currently 6.8) 
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Imdb.com ägs sedan 1998 av det amerikanska företaget Amazon29 och anses vara en 
av de största onlinekällorna till information om filmer och TV-serier.30  31

 
  

Vi väljer att undersöka spelfilmer som är släppta mellan år 2000-2009 eftersom vi då 
får ett relativt stort urval av tillgängligt material men samtidigt går vi inte för långt 
tillbaka i tiden vilket skulle kunna resultera i att de resultat vi får inte längre är aktu-
ella eller relevanta.  
 
Listan av filmerna som ingår i urvalet återfinns i Bilaga II. 
 
3.4.2 Urval av företag 
Urvalet av företag gjordes efter det att den kvantitativa delen av undersökningen 
avslutats. För att en vidare analys och jämförelse mellan image i spelfilm samt re-
klamfilm skulle kunna göras krävdes det att förekomsten av produktplacering med 
det utvalda företaget skulle uppfylla vissa kriterier. De grundläggande kriterierna var 
att produktplaceringen skulle förekomma i ett sammanhang som gjorde att företaget 
och/eller produkterna faktiskt kommunicerade någon form av budskap, värden eller 
värderingar. Företaget och/eller produkterna behövde även förekomma i minst två, 
och helst tre, filmer, samt under tillräckligt lång tid för att eventuella värdena m.m. 
skulle kommuniceras. Teknikföretag var den största kategorin och flera företag före-
kom i tillräckligt stor utsträckning för en analys, däremot förekom produktplacering-
en inte i den typen av sammanhang att ett budskap, värden eller värderingar kom-
municerades. De tre teknikföretag som förekom i störst utsträckning, Sony, Apple 
och JVC hade sällan eller aldrig en aktiv roll i vad som hände i filmen utan förekom 
istället mer i bakgrunden som rekvisita: t.ex. genom en logotyp på en TV.  
 
En fullständig redovisning över kategorin Teknikföretag återfinns i Bilaga V. 
 
Fordon var efter Teknikföretag den största produktplaceringskategorin och det före-
tag som toppade listan, Ford, förekom även i betydligt fler spelfilmer, och även un-
der längre totaltid än det företag som låg överst på listan över Teknikföretag. Ford 
visade sig även förekomma i tillräckligt många situationer där ett budskap, värde 
eller värdering kommunicerades genom bilens roll i filmen. 
 
Ford äger, eller ägde under den period när filmerna spelades in, även andra bilmo-
deller som produktplacerades: Lincoln, Volvo och Jaguar. Vi valde dock att inte 
använda de varumärkena i vår analys eftersom de är unika varumärken och inte au-
tomatiskt kopplas ihop med varumärket Ford. 
 

                                                      
29 Internet Bookseller Amazon.com announces acquisition of United Kingdom company The Internet Movie Data-

base LTD, (n.d.) tillgänglig 18 maj, 2010 från < http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=37602> 
30 Nikki Finke, Do You IMDB?, LA Weekly , 2004, tillgänglig 18 maj, 2010 från  

<http://www.laweekly.com/2004-08-05/news/do-you-imdb/> 
31 Internet Bookseller Amazon.com announces acquisition of United Kingdom company The Internet Movie Data-

base LTD, (n.d.) tillgänglig 18 maj, 2010 från < http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=37602> 
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3.4.3 Urval av spelfilmer för vidare analys 
Urvalet var alla de filmer där produktplacering för Ford hade förekommit. Två fil-
mer, Slumdog Millionaire och The Departed valdes bort eftersom bilarna förekom i 
bild under endast en sekund i vardera filmen. Endast scener där Ford förekom analy-
serades, men sådant som genre, handling och val av skådespelare togs även med 
under beaktning i helhetsanalysen av varje film. Vissa scener där Ford förekom be-
skrivs och analyseras inte i detalj eftersom kopplingen till image inte är tillräckligt 
stark. 
 
3.4.4 Urval av reklamfilmer 
De reklamfilmer som ingår i vår analys valdes ut med tanke på att hitta samma ima-
ge som kommunicerats om företaget genom produktplaceringen i spelfilmerna. 
Samma tidsperiod som i spelfilmerna; 2000-2009, förekom även i urvalet av reklam-
film. 
 
Eftersom alla de spelfilmer som vi gjorde en vidare analys på visade sig vara ameri-
kanska begränsade vi urvalet till de reklamfilmer som främst är gjorda med tanke på 
den amerikanska marknaden. 
 

3.5 Analysmetod  
 
3.5.1 Selby & Cowderys analysmodell för television 
Även om vårt huvudfokus ligger på filmer så valde vi att utgå från Selbys och Cow-
derys modell32

 

 eftersom vi ansåg att likheterna mellan television och spelfilm var 
tillräckligt stora för att modellen skulle vara fungerande och användbar.  

Vid en analys är det de tekniska och formella koderna och konstruktionerna som 
ligger till grunden för televisionen som undersöks. 
 
De formella koderna är: 33

Scenario/miljö: det som vi ser. 
 

 
Rekvisita: de objekt som är utplacerade i miljön. 
 
Koder för icke-verbal kommunikation: kroppsspråk och ansiktsuttryck hos karak-
tärer. 
 
Koder för kläder/kostym: Vad karaktärerna i filmen har på sig. 
 
De tekniska koderna är: 34

Bildstorlek. Bildutsnittet kan självklart varieras och användas till att uppnå olika 
stämningar. Den extrema närbilden och närbilden tyder vanligtvis på intimitet,  

 

                                                      
32 Keith Selby & Ron Cowdery, How to Study Television (Basingstroke: Macmillan Press LTD, 1995), 11- 58. 
33 Ibid.,16. 
34 Ibid., 57-58. 
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känslosamhet och dramatik. Halvbilden ger en känsla av en personlig relation till 
subjektet. Helbilden visar på kontexten och skapar en distans till publiken. 
 
Kameravinkel. Kameravinkeln kan vara hög, i ögonhöjd eller låg. Den höga kame-
ravinkeln används för att förmedla makt, dominans och auktoritet och filmas under-
ifrån. Befinner sig kameran i ögonhöjd är det en känsla av jämlikhet som eftersträ-
vas. Den låga kameravinkeln filmas uppifrån och påvisar underlägsenhet och makt-
löshet. 
 
Fokus. Vart i bilden fokuset befinner sig förmedlar olika saker och även hur det 
används. Om fokus ligger enbart på en utvald del av bilden så kommer tittarnas 
blickar att dra sig dit. Om det handlar om att allt i bilden är i fokus signalerar det att 
alla bildens delar är lika viktiga. Ett mjukt fokus används för att skapa en känsla av 
romantik och nostalgi. 
 
Ljus. Ljuset i filmen varierar mellan hög och låg kontrast. Hög konstrast bidrar till 
en dramatisk effekt och låg kontrast bidrar till en mer realistisk, dokumentär känsla. 
Ljuset kan även variera i styrka där en hög ljuston bidrar till att signalera glädje och 
en låg ljuston signalerar lågmäldhet. 
 
Färg. Varma färger som gul, orange, röd och brun signalerar optimism, passion och 
upprördhet. Kalla färger som blå, grön, lila och grå signalerar pessimism, förnuft 
och lugn. Svart och vitt förmedlar realism, fakta och allvar. 
 
Kinematiska koder. Hur kameran rör och används påverkar också upplevelsen av 
filmen. Om kameran zoomar in tyder det på att det är det inzoomade som ska obser-
veras och om den zoomar ut är det sammanhanget som är det viktiga. Då kameran 
gör en svepande panorering åt vänster eller höger eller att kameran lutar uppåt eller 
nedåt är det för att ge en översikt eller följa något i bild. Och även klippning spelar 
in. Om bilden tonar in är det en början, tonar den ut är det ett slut. Att bilden upplö-
ses från en scen till en annan signalerar att en koppling finns mellan scenerna eller 
att en viss tid har passerat. En bild som abrupt övergår i en annan förmedlar även att 
en koppling finns men här handlar det om att få betraktaren att dra en mer påtvingad 
slutsats. Att bilden gradvis förminskas till en liten cirkel och sedan försvinner före-
kommer vanligtvis i äldre filmer och att tvärt klippa av bilden är vanligast i dagens 
filmer och betecknar att den ursprungliga scenen och den efterkommande utspelar 
sig samtidigt. 
 
Vi har dessutom anpassat modellen för vår analys och lagt till ytterligare en teknisk 
kod. 
 
Ljud. I film förekommer förutom den verbala kommunikationen mellan filmens 
karaktärer även bakgrundsmusik och miljöljud. Bakgrundsmusik används ofta för att 
bidra till en viss typ av stämningen under scenen. 
 
3.5.2 Narrativ analys 
Vid analys av filmens narrativ sker analysen på tre nivåer. Det första steget är att 
detaljerat beskriva vad det är som händer i varje scen så att en ytterligare tolkning 
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kan göras. Därefter undersöks textens – scenens - explicita betydelse, den mening 
som finns utöver det som faktiskt händer. Slutligen undersöks den implicita betydel-
sen, den underliggande betydelsen.35

 
  

3.5.3 Objektiv och subjektiv kamera. 
En objektiv kamera innebär att tittaren blir en passiv åskådare. Detta genom att ka-
meran oftast står på stativ och passivt registrerar vad som händer, som en osynlig 
åskådare.36

 
 

En subjektiv kamera låter tittaren se genom filmkaraktärens ögon och därmed kan 
tittaren identifiera sig med vad som händer med karaktären eller karaktärens sam-
tal.37

 
 

3.6 Metoddiskussion  
 
3.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, handlar om mätningen som utförts gjordes korrekt 
eller inte. Var urvalet representativt? Stämmer de hopräkningar som har gjorts? 
Kommer samma resultat att uppnås igen om undersökningen upprepas?38

 
   

Någon som genomför samma undersökning med samma grundurval av spelfilmer 
kan komma få ett resultat som inte exakt överensstämmer med vårt. Vår kvantitativa 
undersökning är beroende av den subjektiva perceptionen hos oss som utförde den. 
Det är möjligt att andra människor skulle hitta ytterligare förekomst av produktpla-
cering i de filmer vi har undersökt, men det är dock inte sannolikt att de skulle hitta 
mindre. Även den vidare analysen har drag av subjektivitet. Vårt mål med analysen 
var självfallet att förhålla oss så neutrala och objektiva som möjligt men vi kan ald-
rig helt förflytta oss från den kontext och kultur vi befinner oss i och det kan ha fär-
gat våra analyser. För att öka reliabiliteten för den delen av arbetet utförde vi alla 
analyser tillsammans och minskade därmed risken för feltolkningar. Även det att 
den kultur vi tillhör till stor del använder sig av samma koder och teckensystem som 
den kultur de spelfilmer och reklamfilmer i våra analyser använder sig av minskar 
risken för feltolkningar. 
 
För att öka reliabiliteten i den kvantitativa delen skulle vi ha behövt granska alla 
spelfilmer gemensamt, bildruta för bildruta, för att på så sätt säkerställa att vi inte 
skulle missa någon produktplacering. Detta var dock inte praktiskt genomförbart 
med den begränsade tiden vi hade och detta hade fortfarande varit bundet av vår 
subjektiva perception eftersom det skulle kunna förekomma t.ex. ett företagsnamn 
som ingen av oss känner igen som just ett företagsnamn. Majoriteten av filmerna 
delades upp mellan oss men de filmer som någon av oss hade förkunskap om att det 
förekom mycket produktplacering i sågs gemensamt. Att se alla filmer gemensamt 

                                                      
35 Selby & Cowdery, 30-34. 
36 Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson & Gert Z Nordström, Seendets språk (Lund: Studentlitteratur, 2006), 67. 
37 Ibid., 68. 
38 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (Malmö: Liber, 2007), 26. 
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och mer än en gång hade även det ökat reliabiliteten men det var inte heller möjligt 
med tanke på arbetets omfattning. Det förekom dock att filmer undersöktes mer än 
en gång om det uppstått oklarheter rörande produktplaceringen och alla använde sig 
av det i förväg överenskomna systemet under undersökningen.  
 
Genom att ha ett urval som personer helt oberoende av oss har valt ut anser vi att 
undersökningens reliabilitet ökar. En undersökning som baseras på ett urval som vi 
själva hade plockat ihop hade haft lägre reliabilitet eftersom det hade kunnat resulte-
ra i ett urval av spelfilmer som vi medvetet eller omedvetet hade valt på grund av 
den produktplacering som förekom, vilket hade påverkat resultatet. Att vi sedan 
medvetet valde och valde bort reklamfilmer har mindre betydelse. Eftersom huvud-
syftet var att undersöka om den företagsimage som kommunicerades genom pro-
duktplacering kunde återfinnas även i reklamfilm behöver vårt urval av reklamfilm 
inte vara representativt för reklamfilmer i allmänhet 
 
På grund av den mänskliga faktorn är det inte omöjligt att det kan ha uppstått fel i 
det resultat som presenteras i bilagorna och övrig text. För att motverka det senare 
har alla siffror kontrollerats och all text korrekturlästs.  
 
3.6.2 Validitet 
Validitet handlar om huruvida det som undersökts verkligen var relevant eller ej och 
huruvida de resultat som framkom verkligen ger svar på frågeställningarna och det 
syfte som låg till grunden för studien.39

 
 

Våra frågeställningar var ämnade att spegla de övergripande föresatser vi hade med 
arbetet och vi anser att de har besvarats på ett tillfredställande sätt i och med studien 
av både spelfilmer och reklamfilmer. Vårt urval av film kan inte användas som 
grund för att dra generella slutledningar om produktplacering i alla typer av filmer, 
men detta var inte ett av våra huvudsyften och alltså är urvalet fortfarande relevant.  
 
Att reklamfilmer inte kundes hämtas från en officiell källa kan sänka validiteten 
eftersom personerna som har gjort de tillgängliga har haft möjlighet att ändra på t.ex. 
ljud och färg vilket skulle betyda att vi analyserat något som företaget inte alls har 
försökt kommunicera och därmed baserat jämförelsen på ett icke-relevant material.  
 

3.7 Metodkritik  
Filmer som listas på imdb.com är rankade efter en formel som bygger på att sidans 
användare röstar och imdb.com sidan har många användare från flera olika länder. 
Dock är kanske majoriteten amerikaner, men eftersom vår uppsats inte handlar om 
aspekter av global popularitet så anser vi det ändå vara ett bra sätt att få ett brett 
urval av material som vi själva inte påverkat. Genom att få ett brett urval av filmer 
så tror vi att undersökningens validitet och reliabilitet höjs och valet att ta imdb.com 
som källa berodde helt enkelt på att det var ett enkelt och praktiskt sätt att få en bred 
bas av filmer från hela världen. 
 

                                                      
39 Thurén, 26. 
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I filmer där vi inte förstår språket som talas, skrivs, etc. ökar risken att vi missar 
förekomster av produktplacering och det är vi medvetna om.  
 
När vi utförde den kvantitativa studien räknande vi huvudsakligen när en produkt 
förekom i samband med en logotyp eller annan företags/organisationstillhörighet. 
Detta på grund av att allt i en scen är självklart gjort och producerat av någon och vi 
ansåg inte att vi hade den tiden att lägga ned på att undersöka allt från vilket märke 
huvudrollens jeans skulle kunna tänkas vara till vem som möjligtvis hade gjort 
blomkrukan som skymtades i fönstret under en actionscen. Undantag från detta 
gjordes när någon av oss redan innan filmens början hade den förkunskapen som 
gjorde att vi skulle kunna känna igen en viss produkt. Vad detta betyder resultatmäs-
sigt är att vårt resultat kan skilja från det resultat en liknande undersökning, som 
utförs av andra människor med andra förkunskaper, kommer fram till. Men vi valde 
ändå att ta med de produkter vi kände igen som utmärker sig med sin unika design 
eftersom vi ansåg att medvetet hoppa över förekomst av produktplacering skulle ge 
ett ännu mer missvisande resultat.  
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4. Teori  
 

4.1 Produktplacering 
Enligt Lehu kan produktplacering i film vara visuell eller hörbar, eller en kombina-
tion av de båda. Placeringen kan vara en logotyp, ett märkesnamn, en produkt eller 
produktens förpackning. Exakt vad produktplacering innebär går dock inte att defi-
niera eftersom det är under ständig utveckling. Den effektivaste formen av produkt-
placering när den är integrerad i handlingen på ett sådant sätt att det verkar logiskt 
eller till och med nödvändigt. Produktplacering är inte menat att vara en subliminal 
kommunikationsform, tvärt om är det meningen att produkten eller märket syns så 
mycket och så tydligt som möjligt.40

Classic Placement är när främst en produkt men även ett varumärke finns med vi-
suellt, och det kan handla om att det är ren rekvisita i bakgrunden eller att filmens 
karaktärer interagerar med dem, eller till och med att produktplaceringen har en 
sådan stor roll i filmens handling att den kan sägas bli en egen karaktär.

 Lehu nämner vidare olika typer av produktpla-
cering:   
 

41

Corporate Placement har huvudfokus på varumärket som förekommer utan en 
direkt relation till en produkt. Detta genom t.ex. att logotyp finns med i bakgrunden 
eller att en karaktär i filmen nämner företagets namn. 

 
 

42

Evocative Placement är en associationsbaserad produktplacering. Det kan sägas 
vara motsatsen till ”Corporate Placement” eftersom det handlar om att produkter 
förekommer utan en visuell eller hörbar koppling till ett varumärke.  Istället handlar 
det om att ha en unik och originell produkt så att den som tittar kan känna igen pro-
dukten och koppla den till ett varumärke och ett företag.

 
 

43 Som exempel på det kan 
nämnas Coca-Colas glasflaskor som har en unik design. Lehu menar även att unika 
kvalitéer hos själva varumärket kan förekomma som i filmen Forrest Gump där Tom 
Hanks karaktär talar om datorer och nämner ett ”fruit company” som alltså är en 
hänvisning till Apple.44

Stealth Placement är den övriga produktplaceringen; den som inte är direkt kopplad 
till ett varumärke eller till en unik produkt. Den är främst visuell, t.ex. genom att en 
av filmens karaktärer bär kläder av ett speciellt märke, men som dock inte har en 
sådan design att de blir omedelbart igenkännbara. Den kan även vara hörbar t.ex. 
genom att ringsignal till en mobiltelefon är en låt från en specifik grupp.

 
 

45

Per Turcottes kategorisering av olika typer av produktplacering har tre grupperingar: 
använd placering, nämnd placering och sedd placering. Med använd menas all  

 
 

                                                      
40 Lehu, 5. 
41 Ibid., 9-10. 
42 Ibid., 10. 
43 Ibid., 11. 
44 Ibid. 
45 Ibid., 12-13. 
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interaktion eller kontakt som förekommer mellan filmens karaktärer och varumärket. 
Med nämnd menas förekomsten av ett varumärke, inklusive den narration som sker 
utanför bild. Med sedd menas den visuella förekomsten av ett varumärke.46

 
Utifrån Turcottes

 

47

 

 kategorisering lägger vi även till grupperingen hörd placering 
vilket gäller t.ex. signaturmelodier som inte kan räknas till grupperingen nämnd 
placering. 

4.2 Semiotik  
Semiotik är de koder vi använder i vår kommunikation. En kod består av flera teck-
en. Tecken är det som vi använder för att förklara vår kultur. Ferdinand de Saussure 
hävdar att namn på saker och ting är konventioner som betyder att vi inom kulturen 
kommit överens om att det betecknar ett visst objekt. Tecknens innehåll varierar 
med tid och rum, koppling mellan visst uttryck och innehåll är inte fastslaget. Det 
som en gång var positiva konventioner kan under en annan tidsepok vara negativ. 
Ett tecken kan avläsas på två vis: konnotativt och denotativt. Denotationer är den 
första direkta betydelsen av ett tecken; det vi ser på en gång. Konnotationer är den 
indirekta betydelsen av ett tecken; det som vi sedan läser in.48 
 
Konnotationer är liknande, men inte detsamma som; associationer då det sistnämnda 
är individuellt och personligt medan konnotationer är kollektiva. Dessa tecken an-
vänds och förekommer alltid i konkreta historiska, sociala och kulturella situationer. 
De denotativa betydelserna är oftast lika över världen medan konnotationerna varie-
rar mellan olika kulturer.49

I en vidare definition av vad ett tecken är hävdar Charles Sanders Peirce att allt är 
tecken i den mån som det betyder något för oss och han fortsätter genom att dela in 
tecken i tre grupper. Den första gruppen är ikoner, t.ex. ett foto som blir en direkt 
avbild av motivet. Den andra gruppen är index och används när ett tecken hänvisar 
eller pekar på något annat. Ett exempel på det kan vara att du hör hemglassbilens 
melodislinga och genast vet att snart kommer den till kvarteret. De som är konven-
tionella kallar han för symboler och utgör den tredje och sista gruppen t.ex. språket 
och färger.

 
 

50

 
 

Bo Bergström förtydligar att en symbol är ett tecken som genom kulturellt bestämda 
konventioner har givits en allmängiltig betydelse. Ett exempel på detta är att bokstä-
ver i en bestämd följd som k,a,t,t blir en symbol för djuret katt eller att färgen röd i 
ett trafikljus blir en symbol som betyder stanna.51

 
 

Semiotiken delar även in filmens värld i olika genrer. En genre är ett huvudnamn på 
en viss typ av kodkombinationer. Dessa är relativt stabila inom filmvärlden men inte 

                                                      
46 Galician & Bourdeau, 29. 
47 Ibid. 
48 Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle (Göteborg: Daidalos, 2006), 142. 
49 Ibid., 144. 
50 Ibid., 150-151. 
51 Bergström, 286. 



 

  20 (62) 
 

oföränderliga eftersom de precis som vanliga koder är bestämda av kulturella kon-
ventioner som vi människor har inom en kultur. Genrer hjälper oss att snabbt kunna 
läsa eller utforma ett budskap genom att använda oss av ett specifikt kodmönster.  
Vill du t.ex. ha en nervkittlande film så blir det betydligt lättare att hitta en under 
genren thriller eftersom thrillerns kodmönster bygger på konventionerna om spän-
ning bl.a. genom sina kameravinklar, ljussättningar och intriger. 52

 
 

4.3 Marknadskommunikation 
Ett företags största kommunikativa utmaning är att skapa sig ett välkänt varumärke 
eftersom anseendet och varumärket blir en garanti för att varan/tjänsten är av utlo-
vad kvalité. Även kommunikationen inom ett företag behöver koordineras för att 
skapa ett trovärdigt varumärke.53

 
  

Sponsring är förknippat med image och hamnar därför under marknads- eller infor-
mationsavdelningen i ett företag.  Det är vanligt att företag går in med pengar i 
sponsringsobjekt med ”kravet” på en likvärdig motprestation, så som att företagets 
logotyp är exponerad i ett visst evenemang.54

 
    

4.3.1 ERK-modellen  
ERK är en modell som tagits fram av Magnus Roos och Ulrika Algotsson och står 
för Exponering, Relation och Kommunikation.55

 
 

Exponering: Genom uppvisande av sitt varumärke, logotyp eller produkt exponeras 
företaget i utvalda sammanhang, miljöer och kontexter.  
 
Relation: Företaget skapar en relation till sin målgrupp genom det sammanhang de 
befinner sig i. Målgruppen får en uppfattning om vad produkten företaget står för 
och hur de kan interagera med det.  
 
Kommunikation: företagen vill sammankopplas med den kontext de befinner sig i 
och kan använda sig av detta i sin riktade marknadsföring internt och externt. 

  

                                                      
52 Gripsrud, 156-157. 
53 Peter Eriksson, Planerad kommunikation (Malmö: Liber, 2008), 96. 
54 Ibid., 107. 
55 Magnus Roos & Ulrika Algotsson, Sponsring: ett sätt att sälja (Stockholm: Sellin & partner, 1996), 46-47. 
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5. Empiri och analys 
Förekomsten av produktplacering skiljer sig åt mellan olika filmer. Produktplacer-
ingen varierade mellan att inte förekomma alls, till att som i Gran Torino vara inte-
grerad i filmens handling. Filmen som har längst totaltid av produktplacering är 
Million Dollar Baby där det förekommer produktplacering i lite mer än åtta minuter 
av filmens totala speltid på 132 minuter. Detta gör att Million Dollar Baby inte bara 
har den längsta sammanlagda tiden med produktplacering, utan även den största 
andelen produktplacering med tanke på filmens längd. Produktplaceringen i Swades: 
We, the People har en totallängd på nästan sju minuter men eftersom filmens totala 
längd uppgår till 210 minuter utgör produktplaceringen inte en lika stor andel av den 
totala speltiden. En annan film där produktplaceringen också förekommer i längre än 
fem minuter är The Pianist, denna film utgör dock något av ett undantag eftersom 
huvuddelen av produktplaceringen utgörs av en logotyp på ett piano som visas i 
bakgrunden när eftertexterna rullar. Vi anser dock att det har en tillräcklig koppling 
till filmens handling för att räknas in i den definition för produktplacering som vi 
utgår från. I nio av de 50 spelfilmerna som ingår i vårt urval förekommer det ingen 
produktplacering. Gladiator, Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Lord of 
the Rings: The Two Towers, Lord of the Rings: Return of the King, Der Untergang, 
El laberinto del fauno, The Prestige, Das weisse Band - Eine deutsche Kinderge-
schichte och Fantastic Mr. Fox. 
 
En fullständig redovisning över filmerna med störst andel av produktplacering går 
att hitta i Bilaga III. 
 
Totalt i alla spelfilmer förekommer produktplacering 1229 gånger. Detta är inte 
unika fall av produktplacering eftersom samma företag, organisation och produkt 
ibland förekommer mer än en gång i samma film och i samma scen. Längden av 
exponering varierar mellan mindre en sekund till över fem minuter. De fem minu-
terna förekommer i The Pianist, vilken som tidigare nämnts utgör något av ett speci-
alfall. Om exponeringen i The Pianists inte räknas med förekommer den längsta 
sammanhållna exponeringen i filmen Swades: We, the People där en Macdator visas 
i bild under cirka en och en halv minut. Den vanligaste längden av produktplacering 
är mellan en eller två sekunder. 
 
I huvudsak förekommer produktplaceringen i grupperingen sedd placering med 621 
fall. Vanligast är att logotyp och produkt visas samtidigt i bild eller att enbart logo-
typ syns. Grupperingen använd placering är näst vanligast med 440 fall. Det är van-
ligast att det är huvudrollerna som interagerar med produkterna följt av birollerna 
och statisterna. I grupperingen nämnd placering, som förekommer i 155 fall, är det 
vanligast att birollerna nämner företaget eller organisationen, följt av att huvudrol-
lerna gör det. Att berättaren eller statister nämner ett företag eller organisation före-
kommer i väldigt låg utsträckning. Hörd placering förekommer bara i en utav fil-
merna; Slumdog Millionaire, när signaturmelodin till ett TV-program spelas. 
 
De företag och organisationer som förekommer i filmerna delar vi upp i 22 olika 
kategorier utifrån vilken typ av företag och organisation som förekommer i störst 
utsträckning. Teknikföretag och Fordon är de klart största kategorierna och före-
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kommer sammanlagt i cirka 13 minuter vardera. Även kategorierna Sport, Po-
lis/Myndigheter och Film/TV förekommer i relativt stor utsträckning. Po-
lis/Myndigheter och Film/TV skulle dock inte alls vara lika stora kategorier om det 
inte hade varit för filmerna Swades: We, the People respektive Slumdog Millionaire 
där organisationen NASA samt TV-programmet Who Wants to Be a Millionaire 
förekommer i väldigt stor utsträckning. Detta gör att den totala tiden för produktpla-
ceringen i filmerna ökar markant. Även kategorin Musikinstrument påverkas utav en 
film; skulle inte The Pianist tas med i resultatet skulle det enbart handla om en kort-
varig exponering på ett pianomärke och det skulle sannolikt räknas in i Övriga pro-
dukter/företag. Teknikföretag och Fordons höga placering beror dock inte på hög 
förekomst i enbart en eller ett par filmer. Kategorin Teknikföretag återfinns i 19 av 
de 41 filmerna där produktplacering förekommer, och Fordon återfinns i 28.  
 
Den fullständiga listan på alla kategorier finns i Bilaga IV.  
 
Det unika företag som förekommer i störst utsträckning i Fordonskategorin är Ford. 
Ford förekommer visserligen inte i flest filmer av företagen i Fordonskategorin; 
Mercedes förekommer i nio filmer jämfört med Fords sju, men Ford har den längsta 
totaltiden för produktplacering samt att Ford ingår i alla Turcottes tre grupperingar 
av produktplacering och används, nämns samt ses i filmerna. 56

 
 

Den fullständiga listan över alla företag i Fordonskategorin finns i Bilaga VI. 
 

5.1 Ford i spelfilm 
I analysen av de scener i spelfilmerna där Ford förekommer väljer vi ibland att inte i 
detalj beskriva vissa scener i filmerna trots att en Fordbil förekommer, samt att vi 
ibland även väljer att helt hoppa över några scener där Ford förekommer i vår redo-
visning. Detta på grund av att förekomsten av bilen ibland inte meriterar att i detalj 
beskriva t.ex. en fyra minuter lång actionscen, att bilen inte exponeras på ett sådant 
vis att tittaren har en rimlig chans att lägga märke till den, eller att vi bedömer att 
bilarna är med endast som rekvisita och att inga värden eller värderingar alls kan 
läsas in i dem. 
 
Scennumreringen följer filmens kronologiska ordning men betyder inte att det är 
filmens t.ex. första eller andra scen utan endast att det är den första eller andra sce-
nen som vi väljer att analysera. 
 

                                                      
56 Galician & Bourdeau, 29. 
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5.1.1 Gran Torino  
 
5.1.1.1 Summering av filmen  
Filmen börjar med begravningen av Walt Kowalskis fru men glider snabbt över i 
relationen mellan Walt och hans söner och hans åsikter om de invandrarfamiljer som 
på senare år flyttat in i kvarteret. En natt vaknar Walt av att grannpojken Thao för-
söker stjäla hans Ford Gran Torino som en del i en initiering till ett gäng. Thaos 
familj vill att han ska arbeta för Walt till dess att familjens heder är återställd och 
trots den mindre lyckade starten blir detta början på en vänskap de emellan. Det 
gäng som Thao skulle bli medlem i tycker inte om att Walt blandar sig i deras affä-
rer och detta leder till otrevligheter för Thao och hans familj; som Walt gradvis har 
börjat betrakta sig som en del av. Efter ett läkarbesök vet Walt att han sannolikt inte 
har lång tid kvar att leva. För att Thao och hans familj inte längre ska besväras av 
gänget kommer han på en plan som går ut på att gänget dödar honom vilket leder till 
att de hamnar i fängelse. 
 
5.1.1.2 Karaktärer i scenerna 
Walt Kowalski (Clint Eastwood) har arbetat på en av Fords bilfabriker i Detroit 
under större delen av sitt liv men är nu pensionerad. Han äger inte bara en utan två 
Fordbilar varav den ena är en Ford Gran Torino Sport som Walt själv hjälpte till att 
montera. Under Koreakriget tjänstgjorde Walt som soldat i första kavalleriet och 
hans minnen av kriget påverkar fortfarande hur han lever sitt liv. Som nybliven änk-
ling lever Walt ensam i sitt hus med sin hund Daisy som enda sällskap, han har två 
söner men relationen till dem och deras familjer är inte den bästa.  
 
Thao (Bee Vang) bor tillsammans med sin familj granne med Walt. De kommer 
ursprungligen från Sydostasien och hans mamma och mormor pratar inte engelska. 
Thao är tystlåten och verkar inte ha några framtidsplaner nu efter att han slutat sko-
lan. 
 
Ashley Kowalski (Dreama Walker) är sondotter till Walt. De har ingen stark rela-
tion till varandra, knappt någon relation alls. Ashley är i de övre tonåren och ska 
börja college till hösten.  
 
Mitch Kowalski (Brian Haley) är en av Walts två söner och pappa till Ashley. 
 
5.1.1.3 Scen I 
Scenen utspelar sig inuti huvudrollsinnehavarens garage. Karaktärerna i scenen är 
huvudrollen, Walt, och hans sondotter, Ashley som var för sig har lämnat minnes-
stunden efter begravningen av Walts fru. Ashley för att smygröka, Walt för att kom-
ma ifrån sina söner och övriga bekanta som befinner sig i hans hus. Walt är klädd i 
mörk kavaj och slips och Ashley är klädd i en midjekort turkos topp, med en grön 
kjol och en brun midjekort munkjacka med trekvartsarm och tryck. Hon är piercad i 
näsan och naveln, och bär även halsband och en mängd armband. 
 
I bild syns garageporten, motorhuvuden och vänstra framskärmen på en bil, Ford 
Gran Torino. Den är delvis övertäckt av ett överdrag och delvis ute ur bild.  Bilden 
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är centrerad på bilen och det är långt skärpedjup så alla objekt i bild är skarpa. Ljuset 
i scenen kommer från garagets dörr, fönster och garageporten som står lite på glänt.   
 
I förgrunden finns en arbetsbänk där diverse föremål typiska för ett garage; verktyg, 
m.m. ligger, och det står även en maskin av något slag i förgrunden. I bakgrunden 
bakom bilen står det hyllor med burkar och flaskor på och till vänster om hyllorna 
hänger det trädgårdsredskap på väggen. Kameran, som befinner sig i höjd med ar-
betsbänken, rör sig i en svepande rörelse åt höger och huvudrollsinnehavarens ton-
åriga sondotter, Ashley, blir synlig. Hon tänder en cigarett. Bilen befinner sig fortfa-
rande i bildens centrum och nu syns även mer av den, dock övertäckt med överdra-
get. En av dubbeldörrarna till garaget öppnas och huvudrollen, Walt, blir synlig.  
 
Bilden klipps till att bara visa Ashley, hon släpper cigaretten som faller till golvet 
och vänder sig sedan leende mot Walt. Kameran befinner sig nu i ögonhöjd. I nästa 
klipp är kameran nu bakom Ashleys huvud, vi ser Walt gå in i garaget med ett bistert 
ansiktsuttryck. Bilden klipps tillbaka så vi bara ser Ashley i bild igen och hon sätter 
händerna på höfterna och nickar mot den delvis övertäckta bilen som står i garaget. 
 

- Wow, grandpa, when did you get the vintage car? frågar hon. 
 
Kameran befinner sig nu återigen bakom Ashleys rygg och vi ser Walt gå emot hen-
ne, bilen syns fortfarande i bakgrunden. Kameravinkeln är den samma som i början 
av scenen, i höjd med arbetsbänken. 
 

- 1972, svarar Walt.   
 
Han trampar på cigaretten som ligger på golvet och bildens klipps så att vi ser Walts 
fot och Ashleys fötter uppifrån i bild. Bilden klipps tillbaka till att visa karaktärerna i 
halvbild. Kamerans position är nu bakom huvudrollens, i ögonhöjd, så vi ser ansiktet 
på Ashley. 
 

- I never knew you had a cool, old car.  
 

Bilden klipps till att visa Walt i profil och han tar ett par steg mot bilen. Bilden 
klipps till en närbild på texten ”Gran Torino Sport” som står på bilens vänstra fram-
skärm. Delvis med i bild är även Walts sida och kamera vinkeln är lätt uppifrån. 
Kameran vinklar uppåt samtidigt som Walt tar överdraget som delvis täckt bilen och 
justerar det så att hela bilen täcks. 
 

- It’s been here since before you were born, säger Walt undertiden han drar i 
överdraget.  
 

Kameran följer överdraget allt eftersom fronten på bilen täcks. I nästa klipp är kame-
ran ovanför bilens motorhuv riktad bakåt mot Ashley. Walt syns kort i bild men rör 
sig sedan utanför. När Ashley sedan börjar gå framåt följer kameran henne och rör 
sig i en mjuk halvcirkel så att hon hela tiden är i centrum av bilden. Ashley syns från 
sidan, i bakgrunden ser vi motsatta sidan av garaget som vi såg i scenens början och 
i förgrunden syns Walts huvud och delar av den nu helt övertäckta bilen. 



 

  25 (62) 
 

 
- So… what are you going to do with it when you, like… die? frågar Ashley 

och stannar en bit från Walt.  
 
Bilden klipps till att visa Walt i halvbild där han står lutad över bilen. Kameran är 
strax under ögonhöjd och från vänster, bakom hans rygg, kommer ljus ifrån fönstren 
i porten. Han blänger på Ashley. Bilden klipps tillbaka till Ashley, som nu även syns 
i halvbild med kameran på liknande höjd. Hon verkar lite osäker. Bilden klipps till-
baka till Walt. Han rätar på sig från sin böjda position över bilen. Kameran följer 
honom, nu tydligare från en lägre vinkel, när han går mot dörren och stannar till 
precis framför garageöppningen. Bilden klipps tillbaka till halvbilden på Ashley. 
Hon frågar om en soffa som Walt har och om hon skulle kunna få den när hon börjar 
college.  Bilden klipps tillbaka till Walt som tittar på Ashley innan han böjer ner 
huvudet och spottar på garagegolvet för att återigen titta på henne innan han lämnar 
garaget. 
 
Färgerna under scenen är inte särskilt kulörta förutom Ashleys topp och kjol. Efter-
som garagets väggar är bruna så är det den dominerande färgen. Färgerna är trots det 
rätt kalla, det ligger en svag blå ton över hela bilden. Ljudet under scenen är förutom 
deras samtal endast svaga bakgrundsljud från vägen utanför garaget. 
 
Analys 
De explicita tematiseringarna i den här scenen utifrån ett imageperspektiv handlar 
om att ge en första introduktion till bilen och befästa bilens status som något attrak-
tivt och åtråvärt. Ashley säger indirekt att hon vill att Walt ska ge bilen till henne 
efter sin död, och hon uttalar sig även om att hon tycker att den är ”cool”. Walts 
interaktion med bilen visar också på att den har en viss status, genom att täcka över 
den med ett överdrag och justera överdraget när han märker att det inte helt täcker 
bilen visar han att han är rädd om den och värdesätter den. Bilens märke syns eller 
nämns aldrig, men klippning till den texten som står på vänster framskärm talar tyd-
ligt om att det här inte är vilken bil som helst utan just en ”Gran Torino”. Att hela 
bilden tas upp av bilen och texten som förklarar vilken bilmodell det är indikerar att 
det är meningen att vi ska lägga märke till den. Bilen är med i bakgrunden under 
större delen av scenen, och ofta i en central position i bild. 
 
De implicita tematiseringarna i scenen rör sig även kring bilens värde, men på ett 
djupare plan. Överdraget blir ett index för att bilen är värdefull; att bilen inte bara 
står inne i garaget utan även är övertäckt med ett överdrag för att ytterligare skydda 
den visar på att bilen betyder mycket för Walt, alternativt att den är värd mycket 
pengar.  Det är i vilket fall inte vilken bil som helst. När han sedan justerar överdra-
get under samtalet med Ashley så gör han det även för att skydda bilen mot henne. 
Det signalerar att han inte tycker att hon är värdig att ens se på den, än mindre få den 
i arv. Genom att Walt avslutar deras interaktion med att spotta så visar han även sitt 
förakt för idén. 
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5.1.1.4 Scen II 
Scenen utspelar sig utanför Walts hus på framsidan och på gatan utanför tomten. På 
verandan till Walts hus hänger en amerikansk flagga. Gatan är kantat av parkerade 
bilar. De som varit på minnesstunden av Walts fru beger sig hemåt och några av 
Walts grannar eller deras gäster sitter ute på sin veranda. Walt hjälper till med att 
starta en bil när hans ena son och familj kommer körandes på gatan och stannar, 
rätt abrupt, bredvid Walt. 
 
Walt står böjd över en bil vars motorhuv är öppen och fäster startkablar på batteriet. 
Kameran befinner sig på trottoaren, riktad mot Walt och mot gatan som går mitt i 
bild, horisontellt. Walt har tagit av sig kavajen som ligger över motorhuven på hans 
andra bil, en Ford pickup. Hans sons bil är en stor silverfärgad SUV, vars rutor är 
nedrullade. I bakgrunden ser vi husen som står på andra sidan gatan. Allt i bilden är i 
fokus. Sonen, Mitch, säger att han önskar att de kunde stanna och hjälpa till, men att 
ungarna måste hem. Bilden klipps till att befinna sig utanför Mitchs bil. Den tittar in 
genom den öppna rutan fram på förarsidan, i höjd med den sittande Mitchs ögon-
höjd, vilket gör att den tittar ned på Walt som står nedböjd utanför bilen. I förgrun-
den syns Mitchs bakhuvud och överkropp och lite av bilens sida och tak. Walt syns 
genom passagerarsidans öppna ruta. Sen klipps bilden tillbaka till Walt. Kameran 
befinner sig nu närmare honom. Den är riktad rakt mot honom där han står böjd över 
bilen med ryggen mot vägen, och rakt mot sidan av Mitchs bil. Kameran är i höjd 
med Walts huvud, vilket gör att Mitch bil befinner sig ovanför den och täcker upp 
större delen av bakgrunden.  
 
Mitch kör iväg och bilden klipps till att visa hans bil bakifrån. Märke, bilmodell, 
motorstorlek och registreringsskylt syns tydligt. Det är en Toyota Land Cruiser regi-
strerad i Michigan. Bilen kör sedan framåt så att delar av gatan blir synlig runt om 
den. I nästa klipp är Walt tillbaka i bild. Han står fortfarande böjd över samma bil 
som förut men tittar nedåt gatan efter sonen. I bakgrunden syns hans hus och ytterli-
gare några gäster som är på väg från minnesstunden. När Walt rätar på ryggen följer 
kameran rörelsen. Den amerikanska flaggan skymtar förbi i övre vänstra hörnet, 
hängandes från verandan. 
 

- Killed you to buy American? Jesus… säger Walt sarkastiskt. 
 
Kameran klipps till en närbild på Walt. Han ser inte glad ut. Walt förflyttar sig utan-
för bild. Kvar ser vi grannfamiljen på verandan och ett par av deltagarna i minnes-
stunden som går förbi kameran på väg mot deras bil. Nästa klipp är på Mitch och 
hans familj som sitter inne i deras bil. Kameran verkar befinna sig på motorhuven. 
Mitch kör bilen, hans fru sitter bredvid honom och Ashley och hennes bror sitter där 
bak. I bakgrunden ser vi kvarteret sakta passera allt eftersom bilen rör sig framåt. 
 

- Did you see the way he looked at the truck? frågar Mitch och vänder sig mot 
sin fru.  
 

- Geez, it’s always rice-burner this, Jap-burner that. Even at Mom’s funeral he 
can’t let it go! fortsätter han. 
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Mitchs fru ser uppgiven ut. 
 

- At least he didn’t say anything this time, svarar hon. 
 

- He didn’t need to! säger Mitch. 
 

- Well what did you expect, Mitch? The man worked at a Ford plant for all 
those years, säger frun och vänder sig mot Mitch. 

 
Ljuset under hela scenen är rätt kallt, färgerna är ljusa, förutom de gröna buskarna 
som står framför huset, och den röda färgen i flaggan. Ljudet under scenen är relate-
rat till vad som händer, motorljud när bilen kör iväg etc. Svagt gatubrus hörs i bak-
grunden. 
 
Analys  
Det explicita i den här scenen är vidareutvecklingen av bilmärket Ford och introduk-
tionen av andra, mindre värdefulla, märken. Genom att Walt uttalar sig föraktfullt 
om sin sons beslut att inte köpa en amerikansk bil får vi reda på att Walts bilar defi-
nitivt är amerikanska, och sättet han säger det på visar också att han anser att ameri-
kanska bilar är mycket bättre, och kanske till och med att allt amerikansktillverkat är 
bättre, vilket förstärks av att han har den amerikanska flaggan hängandes från veran-
dan. Att samtalet i bilen sedan handlar om hur Walt alltid brukar uttala sig negativt 
om deras Toyota visar på att han inte tycker att det är ett bra bilmärke. Vi får även 
reda på att Walt har jobbat en stor del av sitt liv på en Fordfabrik vilken kan vara en 
av anledningarna till att han har så stark relation till just det varumärket.  
 
Det implicita i den här scenen är en illustration av konflikten mellan Ford; det ame-
rikanska, och Toyota; det utländska och främmande, och en fördjupning och vidare-
utveckling av värdet som finns hos Ford. Eftersom Walt inte bara har jobbat en stor 
del av sitt liv på en Fordfabrik utan även har en Fordbil så vet vi att han verkligen 
tycker att det är ett bra märke, vi vet att han anser att Ford är värd att ha hans varu-
märkeslojalitet. Genom nedsättande uttalanden om bilen hans son kör så vet vi även 
att det inte bara rör sig om att Ford är ett bra märke, utan även att han inte bara tyck-
er att asiatiska bilmärken är sämre utan att de helt enkelt inte är bra. Rollerna som 
Walt och hans son har i den här scenen speglar även förhållandet mellan bilmärkena. 
Walt, och därigenom Ford, blir den goda, den som hjälper till, och sonen, Toyota, 
blir den som kommer efter en stund, visar upp sig och sedan försvinner. Här kan 
även en parallell dras till Ford som ett gammalt företag som anser sig ha hjälpt till 
att bygga upp USA och som nu bemöter konkurrens från en global marknad och 
utländska företag. Kamerans placering gör att den tittar ner på Walt inifrån Toyotan 
vars storlek jämfört med de andra bilarna framstår som dominerande och översittar-
aktig. Eftersom tittaren antagligen inte hyser så värst mycket varma känslor för 
Mitch och hans familj som inte verkar kunna komma fort nog från sin pappa efter 
deras mammas begravning överförs de negativa känslorna även till bilen.  
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5.1.1.5 Scen III 
I en föregående scen som utspelade sig natten innan denna scen, bröt sig Thao in i 
Walts garage för att stjäla Gran Torinon. Walt vaknade av ljud från garaget och 
gick ut med sitt gevär och skrämde iväg Thao. Denna scen börjar med att Walt pole-
rar sin Gran Torino som står på uppfarten. Det verkar vara tidig eftermiddag, solen 
skiner och kvarteret är lugn och fridfullt. 
 
Bilen fyller nästan hela bilden. Texten ”Gran Torino Sport” syns tydligt strax till 
vänster om centrum i bilden. Egentligen syns bara Walts hand samt lite av hans arm 
i bild, men han speglas även i lacken på bilen och det syns att han står delvis böjd 
över den. I lacken speglas även träd. Kameran, som är i höjd med motorhuven, följer 
med Walt när han rör sig runt bilen. Walt är hela tiden koncentrerad på att polera 
bilen. Mer av kvarteret och himlen blir synligt i bakgrunden allt eftersom Walt och 
kameran rör på sig. 
 
Bilden upplöses till Walt som sitter på sin veranda i en trädgårdsstol, en okänd tid 
senare. Solen har ändrat läge och det är mycket mer skuggor än förut. Men ljuset är 
fortfarande varmt. Kameran befinner sig bakom Walt strax ovanför hans huvud, och 
en del av verandans trägolv är synligt samt pelarna som står bredvid trappan som 
leder upp till verandan. På höger sida i bild syns den amerikanska flaggan delvis. 
Den vajar sakta i kvällsbrisen och solen lyser rakt på den. Hans hund, en gul labra-
dor retriever, ligger i solen precis vid trappavsatsens början och blickar ut över ga-
tan. På uppfarten står Gran Torinon, nu i skuggan. Walt tänder en cigarett med sin 
tändare och tittar på sin bil. Bilden klipps till att visa Walt framifrån där han sitter på 
verandan. Kameran befinner sig nedanför verandan, riktad upp mot Walt. Till väns-
ter bredvid Walt syns nu en kylväska med locket delvis öppet med en öl ståendes 
ovanpå. Till höger står ett litet bord på hjul och en träbänk. Walt är vardagligt klädd 
i T-shirt, byxor, vita sockar och bruna skor. Walt lägger ned tändaren på locket till 
kylväskan. Bilden klipps tillbaka till att visa Walt bakifrån. Han tar ett bloss av ciga-
retten och tittar mot bilen en lång stund. Sedan klipps bilden till en halvbild fram-
ifrån på Walt. 
  

- Aint she sweet, säger han med känsla till sin hund samtidigt som han tittar 
beundrande på bilen. 

 
Bilden klipps återigen till att visa Walt bakifrån. Två ungdomar går förbi på trottoa-
ren utanför tomten. Bilden klipps till halvbilden på Walt och han sträcker sig efter 
ölen som stod på kylväskan och tar en klunk.  
 
Bilden upplöses till att visa Walt i helbild, fortfarande sittandes på verandan. Det är 
skymning, solen har gått ned men det är inte riktigt mörkt ännu. På det lilla bordet 
står det nu ett antal tomma ölburkar och Walt håller även en i handen. Han reser sig 
upp och hans överkropp försvinner ut ur bild. Walt går sedan åt vänster, mot sin 
ytterdörr och försvinner ut ur bild.  
 
Bilden klipps till att visa Walts hus sedd från gatan. I förgrunden står den glänsande 
Gran Torinon. Texten ”FORD” går tydligt att läsa på fronten av bilen, och den ame-
rikanska flaggan som hänger från verandan speglas i motorhuven. Walt går in i huset 
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och hunden följer med honom när han kallar på den. Innan dörren stängs tänds ute-
lampan som sitter bredvid dörren och även den återspeglas i motorhuven.  
 
Under hela scenen hörs svag musik i bakgrunden. Det är en gitarr och ett piano som 
byter av varandra i en lugn och harmonisk melodi. I övrigt hörs svagt gatuljud, men 
oftast är det tyst förutom musiken och ljuden som kommer sig av att Walt t.ex. tän-
der cigaretten. Färgerna är hela tiden varma, till och med när solen har gått ned i 
slutet av scenen. 
 
Analys 
Det explicita i denna scen är den fortsätta laddningen av bilen med värderingar och 
status. Den tar vid där de två tidigare scenerna har börjat och påvisar hur väldigt 
amerikansk en Ford Gran Torino är samt hur värdefull den är. Det tydligaste tecknet 
på amerikanskheten är kanske den amerikanska flaggan som hänger från verandan, 
men även det att vi ser Walt; en av urtyperna för den amerikanska mannen med sin 
hund och vanan i att sitta på sin veranda och dricka öl - ägna så stort intresse för 
bilen signalerar att den ska räknas in som en del av den amerikanska kulturen.  Ef-
tersom allt annat i scenen blir en symbol för den amerikanska kulturen, flaggan, 
hunden, Walt – blir även bilen det. 
 
Att det nu även blir tydligt för alla att Gran Torino är en av Fords bilmodeller, och 
att texten ”FORD” syns under hela sista biten av scenen indikerar att det är dags att 
koppla alla värden och värderingar som kommunicerats under tidigare scener till 
varumärket Ford. Tittaren har fått en relation till bilen, och det är dags att avslöja 
märket för de som inte redan känner till det.  
 
Det implicita temat handlar om det faktum att Walt väljer att visa upp sin bil redan 
dagen efter att Thao har försökt stjäla den. Det visar att Walt inte ger vika för hot 
och inte låter någon annan bestämma vad han ska eller inte ska göra med sin bil. 
Walt är även stolt över sin bil, det märks tydligt på hans agerande, och det bidrar 
även till känslan att bilen är något att vara stolt över. Musiken väcker också positiva 
associationer, och förstärker stämningen i bilden, och eftersom den spelas när bilen 
verkligen är i fokus förs de känslorna över till bilen. 
 
5.1.1.6 Scen IV 
I den här scenen har Walt en barbecue i sin trädgård tillsammans med Thaos familj 
och Thaos flickvän. Det är en vacker dag, solen lyser, det blåser svagt, fåglarna 
kvittrar och Gran Torinon står parkerad utanför garaget. Samtalet har precis kom-
mit in på att Thao och hans flickvän ska på dejt, ”dinner and a movie”. Thaos syster 
förklarar att de blir tvungna att ta bussen eftersom de inte har någon bil.  
 
Walt syns i halvbild, i centrum av bilden, med baksidan av sitt hus i bakgrunden. 
Kameran befinner sig strax under ögonhöjd. En bit av det vita räcket tilltrappan och 
räcket runt verandan syns. Walt är ledigt klädd i skjorta med T-shirt under.  
 

- No, you can’t take the bus. Gotta get you something more stylish than that, 
säger Walt.  
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Under tiden han pratar klipps bilden till Thao, hans flickvän, och hans syster. Kame-
ran befinner sig i ögonhöjd för en stående person. Walt syns delvis bakifrån i för-
grunden, baksidan av hans huvud och hans vänstra axel. Thao sitter ungefär i mitten 
av bilden på en trädgårdsstol, han syns ungefär ifrån knäna och uppåt. Till vänster 
om honom sitter hans flickvän vid ett bord, båda håller i plastglas med dryck i. Till 
höger står hans syster och lutar sig mot honom med sin hand på hans axel. Samtliga 
tre är ledigt klädda och verkar glada. I bakgrunden ser vi Walts trädgårdsland, delar 
av trädgården och det bruna staket som skiljer hans tomt från grannens. 
 

- Like what? Take a limo? skämtar Thao och tittar upp mot Walt.  
 
Bilden klipps tillbaka till halvbilden på Walt. Han gestikulerar mot Gran Torinon. 
 

- How about that, säger han.  
 
Bilden klipps tillbaka till de tre ungdomarna och alla tre vänder huvudet åt vänster 
och tittar mot Gran Torinon. Bilden klipps till en helbild på den välpolerade bilen 
där den står i halvskuggan utanför garaget. Rutan på förarsidan är nedvevat och i 
bakgrunden ser vi den öppna garageporten till höger och till vänster är det buskage. 
Bilden klipps till en närbild på Thao, med hans systers halvt synlig till höger, och 
han vrider tillbaka huvudet mot Walts håll, för att sedan vända sig mot bilen igen, 
och tillbaka till Walt, och ser förvånad ut.  
 

- The Gran Torino? frågar Thao och låter skeptisk.  
 
Bilden klipps till halvbilden på Walt. 
 

- Yeah, svarar han.  
 
Bilden klipps tillbaka till Thao, hans flickvän och syster. 
 

- You’d let me take the Gran Torino? frågar han igen.  
 
Bilden klipps tillbaka till halvbilden på Walt. 
 

- Yeah I’d let you take the Gran Torino, svarar han och nickar.  
 
Bildens klipps tillbaka till Thao, hans flickvän och syster. Thao och hans flickvän 
ser glada ut, Thaos syster tittar mot bilen och ser lätt förvånad ut. 
 

- Really? frågar Thao med ett leende.  
 
Bilden klipps tillbaka till halvbilden på Walt, han tittar lite drömmande åt bilens 
håll. 
 

- Yeah, really, säger han. 
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Fokus är jämnt över hela bilden. Det är inte så mycket kontraster under större delen 
av scenen eftersom karaktärerna delvis befinner sig i skuggan av ett parasoll. Solen 
skiner i princip bara på Walt och på Gran Torinon vilket gör att de hamnar i högre 
kontrast än de andra i scenen och de får även lite varmare färger. Färgerna i scenen 
går överlag lite mer åt det varma än kalla hållet, de är dock inte särskilt kulörta. För-
utom samtalet hörs vinden och fågelkvitter. 
 
Analys 
De explicita tematiseringarna i den här scenen är att om du vill imponera på din dejt 
är en Ford Gran Torino en extremt bra bil att ha samt att bilen är värdefull. Uppre-
pandet av bilmärket istället för att bara säga något i stil med ”the car” visar på att det 
inte handlar om att ta vilken bil som helst och att det är viktigt att tittaren inte 
glömmer bort det. Att bilen står ute på infarten under hela scenen, utan att det upp-
ges en anledning till det, ger intrycket av att dels ska bilen anses som en del av ge-
menskapen: den står inte ute för att någon polerar den eller ska använda den, utan 
den finns med för att alla andra är med, och dels står bilen ute för att finnas med som 
visuellt hjälpmedel när samtalet kommer in på den. Thao och hans flickvän blir oer-
hört glada när de får låna bilen av Walt. Att Thaos syster ser chockad ut kan tolkas 
som om hon knappt kan tro att Thao ska få låna bilen, och att Thao frågar så många 
gånger om Walt är säker visar på att även han knappt kan tro att det är sant. 
 
De implicita tematiseringarna är den kulturöverföring som förtydligas. De ameri-
kanska värden som överförs till Thao från Walt, t.ex. själva barbecuen, den ameri-
kanska dejtingtraditionen med ”dinner and a movie” och eftersom bilen blir en sym-
bol och någon essentiellt för dejten; eftersom Walt anser att det bara inte går att ta 
bussen, blir den även en bärare av det amerikanska. Walts drömmande ansiktsut-
tryck i slutet av scenen där han tittar bort mot bilen kan även tolkas som att Walt har 
många fina minnen associerade med bilen; den är en betydelsefull del av hans liv. 
 
5.1.1.7 Scen V 
I scenerna innan har Walt dött, hans begravning har ägt rum, och nu är Walts söner 
med familjer, och Thao, i ett kontor för att ta del av Walts testamente. I rummet så 
sitter advokaten; en man i 60-års ålder, bakom ett stort skrivbord, med Walts två 
söner i stolarna direkt framför. Mitchs fru och dotter sitter bakom honom, och den 
andra sonens fru sitter bakom honom. De yngre barnen sitter till vänster i rummet 
på en soffa, med Thao ståendes vid sidan av den. Mannen som läser testamentet har 
precis talat om att han ska läsa upp den sista punkten, och att de samlade ska ursäk-
ta språket; han läser som Walt skrev. 
 
Advokaten syns i halvbild där han sitter bakom ett skrivbord i en stor skinnklädd 
stol, direkt bakom honom finns ett fönster där växtlighet syns utanför och även till 
vänster om honom finns ett fönster där buskage står utanför. På skrivbordet, som är i 
trä, står en lampa, en telefon och ett vattenglas. Han är klädd i mörk kostym, bär 
glasögon och håller i ett papper med mer papper framför honom på skrivbordet. 
 

- And I’d like to leave my 1972 Gran Torino to…  
 
Advokaten gör en paus och tittar upp från sitt papper. Bilden klipps till en halvbild 
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på Ashley och hennes föräldrar där de sitter på stolar framför advokatens skrivbord. 
Kameran befinner sig i deras ögonhöjd. Ashley sitter till vänster om bildens mitt, 
mamman till höger och de syns från brösthöjd och upp. Mitch sitter framför de och 
syns bara delvis. I bakgrunden syns delvis en öppenspis bakom Ashley och en bok-
hylla full med läderbundna böcker bakom mamman. Mamman ler och tittar på sin 
dotter och klappar henne på handen eller armen utanför bild, och vänder sig sedan 
tillbaka mot advokaten, Ashley ser förväntansfull ut. 
 

- …my friend... fortsätter advokaten.  
 
Mamman ler bredare och Ashley sträcker på sig och ler stort. Bilden klipps tillbaka 
till advokaten som tittar över sina glasögon på Ashley. 
 

- …Thao Vang Lor. 
 
Bilden klipps till att visa Walts söner i förgrunden, Ashley och hennes mamma bak-
om de, och Thao till höger i bilden. Thao smälter nästan in i bakgrunden eftersom 
han står delvis i skugga och har en mörk kavaj och mörka byxor. Mitch skruvar på 
sig och tittar på sin bror. Ashley och Thao ser båda chockade ut och Ashleys mam-
ma ser besviken ut. Bilden klipps till att visa scenen från sidan och stillsam piano-
musik börjar spela i bakgrunden.  Thao sitter bakom kameran utanför bild, längst till 
vänster syns en liten del av skrivbordet, Walts söner sitter lite till vänster om bildens 
mitt med deras fruar och Ashley till höger. Mitch och Ashley har båda vänt sig för 
att titta mot Thao och alltså mot kameran. Ashley blänger, Mitch ser mer undrande 
ut. Under tiden de vänder sig fortsätter advokaten: 
 

- On the condition that you don’t choptop the roof like one of those beamers, 
don't paint any idiotic flames on it…  

 
Bilden klipps till en halvbild på Thao, kameran befinner sig i ögonhöjd. Thao ser 
allvarlig och rörd ut.  
 

- …like some white-trash hillbilly… 
 
Bilden klipps till Ashley och hennes mamma. Ashley ser besviken ut, mamman tittar 
medlidsamt på Ashley och deras armar indikerar att mamman antagligen håller Ash-
leys hand utanför bild. Både vänder sig sedan mot advokaten, och Ashley rör på 
huvudet i en lätt ryckig rörelse.  
 

- …and don't put a big gay spoiler on the rear-end like you see on all the other 
zipper heads' cars.  

 
Här har bilden klippts tillbaka till halvbilden på Thao.  
 

- It just looks like hell. 
 
Thao börjar le och kameran zoomar sakta ut.  
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- If you can refrain from doing any of that, it's yours.  
 
När advokaten avslutar den sista meningen så upplöses bilden till att visa Thao bak-
om ratten av Gran Torinon, med Walts hund i passagerarsätet. Kameran är placerad 
på motorhuven och bilen täcker större delen av bilden. En väg syns i bakgrunden 
genom bakrutan och till vänster syns gräs och vatten. Thao ser sorgsen ut, tittar 
snabbt på hunden, och ler sedan. I bakgrunden hörs samma pianomusik som tidigare 
och en skrovlig mansröst börjar sjunga.  
 
Bilden klipps till en helbild på bilen som kör fram längs en väg kantad av vatten på 
ena sidan och en grön gräsmatta på andra. Fönstret på förarsidan är nedrullat. Det är 
en vacker, solig dag med en svag bris. Kameran gör en svepande panorering åt väns-
ter för att följa bilen. Den stannar sedan i en position 180 grader från ursprungsläget. 
Vattnet är nu till höger i bilden, till vänster ser vi ett till körfält och i mitten är vägen 
Thao kör på. Det andra körfältet är kantat med träd som står på en grön gräsmatta. 
Bilen kör vidare tills den försvinner ut ur bild. Musiken fortsätter att spela och efter-
texterna börjar rulla. Färgen är under hela scenen någonstans mellan kall och varm. 
Det blir lite varmare under utomhusscenen i slutet eftersom solen skiner och träd och 
gräs täcker upp ungefär en tredjedel av bilden. 
 
Analys  
Det explicita i den här scenen är återigen värdet och statusen med bilen, och därige-
nom Ford. Ashley utstrålar ett begär att få bilen, och när hon nekas det blir hon väl-
digt besviken. Thao däremot kan, precis som i barbecuescenen, knappt tro att han 
ska få ärva bilen. Att bilen inte överlämnas utan vissa villkor visar att den är så full-
ändad att Thao inte ska försöka göra den bättre; det finns ett värde i att ha den i ori-
ginalskick. Sången som sjungs i slutscenen när eftertexterna börjar heter även den 
”Gran Torino” och är specialskriven till filmen.57

 

 Gran Torino nämnds två gånger i 
varje refräng. Förutom att sången skapar stämning ser den alltså till att tittaren inte 
bara ser en bil på slutet av filmen utan sången påminner igen om att det just är en 
Gran Torino. 

Det implicita är överförandet av Ford och den amerikanska kulturen till den som är 
värdig. Ashley har inte gjort något för att förtjäna bilen, vilket i förlängning betyder 
att hon inte har gjort något för att vara delaktig i Fordgemenskapen. Thao ärver inte 
bara en bil och möjligtvis en hund, utan även en livsstil och ett varumärke. Och ef-
tersom Walt skrev att Thao bara fick bilen genom att lova att inte ändra på den blir 
det ett löfte om att uppehålla de värderingar som Ford står för när han kör bilen; det 
amerikanska. 
 
5.1.1.8 Helhetsanalys och sammanfattning 
Gran Torino utifrån ett imageperspektiv handlar om varumärket Ford.  
 
De scenerna vi väljer att analysera beskriver ett kronologiskt förlopp där bilen, och 
Ford, först presenteras och sedan laddas med mängder av positiva värden och värde-
ringar. Förutom de scener vi väljer så finns det andra aspekter av filmen som bidrar, 
                                                      
57 Jamie Cullum on writing Gran Torino with Clint Eastwood, Music Matters 2009, tillgänglig den 20 maj 

<http://www.youtube.com/watch?v=01gOfBQ3Y78> 
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fast till en mindre grad, att förmedla något om varumärket. Karaktärerna i filmen 
uttalar sig t.ex. upprepade gånger om att de skulle vilja äga en Gran Torino, och 
även det att Thao, tillsammans med gänget, ville stjäla bilen blir ett index på att bi-
len har ett högt värde. Sådant som att filmen är döpt efter den bilmodell som före-
kommer och den upprepade användningen av bilmodellens namn när det egentligen 
inte är nödvändigt, samt att sången som spelas i slutet av filmen; filmens ledmotiv, 
heter Gran Torino tolkar vi som att någon verkligen inte vill att vi ska glömma vil-
ken bil det handlar om. I många scener är bilen med i bakgrunden, inte direkt som en 
egen karaktär, men intrycket blir ändå att bilen genomgående förmedlar känslan av 
lojalitet. I början av filmen har Walt bara sin hund och sin bil eftersom relationen till 
hans familj är så dålig, och förhållandet mellan Walt och hunden och Walt och bilen 
är på många sätt likt. Både bilen och hunden blir ompysslade av Walt, han känner 
tillgivenhet till båda, och båda fungerar som ett sällskap för honom, och i slutet av 
filmen verkar det som om Thao inte bara har ärvt bilen utan även hunden. Bilen går 
därmed att jämföra med en trogen hund vilket är en rätt stark symbol; människans 
bäste vän.  
 
Walts karaktärsutveckling i filmen anser vi ha en direkt relation till hur bilens image 
byggs upp. Eftersom han förknippas så starkt med Gran Torino och även med Ford i 
allmänhet p.g.a. sin långa anställning hos dem och hans preferens för deras bilar så 
blir Walt något av en ambassadör för märket, och till och med en opinionsbildare för 
vissa.  
 
Walt går från att vara ensam och bitter man som många skulle ha svårt att känna 
sympati för eftersom det förmedlas en känsla av att det är hans eget fel att hans rela-
tion till sina barn inte är den bästa, osv. till att bli en mer social människa och till 
och med någon det är möjligt att se upp till. Walt blir även en symbol för det ameri-
kanska. Han är patrioten, krigsveteranen, den som står upp för det han tycker är rätt, 
men även den vanliga mannen som kan njuta av en öl på sin veranda och en grill-
kväll med sina grannar. Och ölen och verandan, med den amerikanska flaggan va-
jande i vinden blir även det symboler för det amerikanska. Genom det offer Walt gör 
i slutet av filmen tvingas nästan publiken in i en situation där de måste beundra ho-
nom, trots att Walt spenderar första halvan av filmen med att vara allt annat än trev-
lig. Just det att han uppenbarligen inte är perfekt gör honom även mer mänsklig och 
enklare att sympatisera med senare.  
 
En intressant aspekt gällande bilarna i filmen som inte är av märket Ford och deras 
relation till karaktärerna är hur karaktärerna som kan sägas vara mot Walt inte tillhör 
Fordfamiljen. Walts son Mitch kör en Toyota vars logotyp syns tydligt under flera 
sekunder och i samband med det uttalar Walt sig negativt om att det inte är ett ame-
rikanskt märke. Det gäng som försöker värva Thao kör en Honda, och även deras 
logotyp syns tydligt i bild. Båda bilarna dyker även upp flera gånger under negativt 
laddade situationer. Gänget är de enda strikt antagonistiska karaktärerna i filmen och 
just det att Hondan kan komma att förknippas med dem kan helt klart vara negativt 
för det varumärket. Senare kommer det även fram att Walt ogillar den typen av bil 
de kör. Ashley kan även upplevas som en otrevlig och jobbig karaktär, och hon har 
visserligen en koppling till Gran Torinon genom sin önskan att äga den, men efter-
som hon nekas att göra det så kopplas inte bilen samman med henne.  
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Fords produktplacering i Gran Torino är en kombination av alla typer av produkt-
placering som Lehu58 nämner i sin bok. Det är delvis ett fall av Classical Placement 
eftersom Gran Torinon och andra Fordbilar syns med Fordlogotypen tydligt synlig, 
och bilarna finns både med i bakgrunden och de förekommer i samband med att 
filmens karaktärer interagerar med dem. Corporate placement förekommer när fil-
mens karaktärer pratar om Ford utan att någon av Fords produkter finns med i bild 
eller annars omnämns. Evocative Placement, vilket handlade om att produkter före-
kommer utan en direkt koppling till ett varumärke förekommer även eftersom majo-
riteten av gångerna som t.ex. Gran Torinon syns i bild så syns inte Fords logotyp 
samtidigt. Stealth Placement förekommer på så sätt att det förekommer bilar i bak-
grunden som med stor sannolikhet är av märket Ford. Produktplaceringen i filmen 
ingår även i alla Turcottes kategorier för produktplacering. Den är sedd, den är 
nämnd, den är använd. 59

 
 

I de tre första scenerna i vår analys laddas bilen, och alltså även varumärket Ford, 
med värden och värderingar. I den fjärde scenen anser vi att huvudfokus ligger på att 
tittaren ska se sambandet mellan den amerikanska kulturen och bilen; Ford. De båda 
ansatserna överlappar varandra, men under scen 4 blir det tydligt att det är önskvärt 
att bilen; Ford, ska kopplas samman med det positiva som finns hos den amerikans-
ka kulturen. Under hela scenen finns Gran Torinon med i bakgrunden som en natur-
lig del av en trevlig grillkväll med grannarna; saftiga stekar, en kall burk med öl, och 
något som är misstänkt likt Coca-Cola i glasen. Sedan när samtalsämnet går in på 
vad en första dejt bör innehålla för en amerikansk tonåring blir bilen även här en 
naturlig del av sammanhanget. I den sista scenen vi analyserar, vilket även är fil-
mens sista scen, handlar det om att en gång för alla klargöra att vem som helst inte 
kan få en Ford Gran Torino. Thao och Ashley utgör två motpoler där Ashley anser 
att hon ska få bilen trots att hon inte har gjort något för att förtjäna den, och Thao 
blir den ödmjuka parten som trots sin nära relation till Walt och den arbetsiver han 
har uppvisat under filmen blir överraskad när han får reda på vad som står i testa-
mentet. Hela situationen blir en metafor för den amerikanska drömmen om att med 
hårt arbete kan alla nå toppen.  
 
De värdeord som filmen kommunicerar om Fords image är: 
amerikansk, patriotisk, åtråvärd, estetiskt tilltalande, tradition, arbetarklass, kvalité, 
mångfacetterad och hållbar. 

                                                      
58 Lehu, 9-13. 
59 Galician & Bourdeau, 29. 
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Värdena användbarhet, slitstark och nyttobil kommer från en scen på en byggarbets-
plats där en mängd Fordbilar fanns på plats, samt från Walt Kowalskis andra bil, en 
Ford Pickup, som han använder till vardagen. Filmen utspelar sig i Detroit, Michi-
gan som är något av bilindustrins motsvarighet på Silicon Valley, det samt att Walt 
har arbetat med ett fysiskt ansträngande arbete i hela sitt liv; till skillnad från Mitch 
som tittaren får se sitta och bläddra i papper när han jobbar, bidrar till att göra Ford 
till ett märke för den som är beredd att arbeta. Detta byggs även på av att Thao, som 
spenderar en rätt stor del av filmen i hårt arbete, får Gran Torinon på slutet. I vår 
analys valde vi dock att koncentrera oss på Gran Torinon eftersom den laddas med 
värden och värderingar på ett helt annat sätt än övriga bilar genom sin integration i 
filmens handling.  
 
5.1.2 No Country for Old Men 
 
5.1.2.1 Summering av filmen 
Filmen rör sig kring tre karaktärer i 80-talets Texas. När Llewelyn Moss är ute och 
jagar hittar han av en slump resterna av en mexikansk knarkuppgörelse som spårat 
ur. Istället för att rapportera detta till polisen bestämmer sig Moss för att behålla de 
två miljoner dollar han hittat för sig själv. Detta leder till att den psykopatiske mör-
daren Anton Chigurh (Javier Bardem) börjar jaga honom eftersom Chigurh är an-
ställd för att skaffa tillbaka pengarna. Då en sändare är gömd tillsammans med 
pengarna i väskan är Moss gömställen lättröjda och han tvingas fly för sitt liv. Under 
tiden försöker Sheriff Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones)  lösa fallet med knarkupp-
görelsen och den försvunne Moss. 
 
5.1.2.2 Karaktärer i scenerna 
Llewelyn Moss (Josh Brolin) är en svetsare och före detta soldat från Vietnamkriget. 
Han är i yngre medelålder och lever i en trailerpark med sin fru. Moss är något av en 
ensamvarg samt fåordig och allvarlig. 
 
5.1.2.3 Scen I 
Moss är ute i öknen och jagar när han ser att det står en mängd med bilar parkera-
de mitt i ödemarken. Han tar upp sin kikare för att se bättre.  
 
Centralt i bilden står det fem Ford Pickups utspridda i en ojämn cirkelform. Bilarna 
har olika ljusa och rätt kulörta färger och över hela bilden ligger det en gul ton. På 
sidorna runt om bilarna syns sand och lätt växtlighet.  Runt om kring bilarna ligger 
det även människor på marken. Både bilarna och miljön runt omkring är i fokus. 
Solen skiner men bilarna glänser bara svagt eftersom de är täckta med damm, och 
bilden har låg kontrast. Trots att bilarna är centralt placerade i bilden tar de bara upp 
en liten del av bildens totala yta, det mesta som syns är sand. Kameran tittar ned på 
bilarna, men inte rakt uppifrån. Den tar rollen som Moss kikares där han befinner sig 
på en hög punkt i landskapet som ligger en bra bit bort från bilarna. Bortsett från att 
vinden hörs blåsa är scenen helt tyst.   
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5.1.2.4  Scen II 
Två Ford Pickups i helbild står med frontarna vända mot varandra till vänster i bild. 
Kameran befinner sig bakom en av bilarna, strax ovanför markhöjd. Båda bilarna är 
lackade i röda nyanser och utrustade med extraljus som är monterade på taket till 
förarhytten. På bilen som står med bakändan mot kameran kan texten ”Ford” tydligt 
utläsas till vänster om reservhjulet som är monterat bak på bilen. Till vänster om 
reservhjulet finns även ett stort skotthål. Bilen som står längre bort med fronten vänd 
mot kameran har förardörren öppen. Bakom bilen som står längst mot kameran lig-
ger det en död hund. Tre döda människor ligger på marken mellan de båda bilarna. 
Höger halva av bilden är nästan helt tom förutom att landskapet syns i bakgrunden 
och två döda människor ligger på marken. Till höger i förgrunden syns även en del 
av Moss jeansklädda ben. Hans ben syns tydligare när han tar några steg mot bilarna 
och kameran rör sig med honom men vrider sig lite så att den döda hunden hamnar 
mer centralt i bilden. Allt i bilden är i fokus. Färgerna i hela bilden har en gul ton. 
Himlen är överexponerad, nästan på väg mot vitt, och undersidan på bilen som står 
närmast kameran är nästan helt skuggad. Kontrasten i bilden är någonstans mellan 
hög och låg. Förutom ljudet av Moss steg och en flugas korta surrande är scenen 
tyst. 
 
5.1.2.5  Scen III 
Kameran är nu placerad mellan de båda bilarna som förekom i Scen II och den har 
även gjort en 180 gradig vändning så att den röda bilen som förut hade bakänden 
mot kameran nu har fronten och höger sida vänd mot den. Fronten är vänd lite bort 
från centrum i bilden. Kameran är fortfarande placerad lågt, strax ovanför markhöjd 
och det är fortfarande en helbild. Den röda bilen syns till höger i förgrunden, med 
både logotyp och texten ”FORD” tydligt synligt på fronten. Fram på bilen sitter ett 
svart frontskydd. Det finns ingen registreringsskylt. Moss befinner sig mitt i bilden, 
mellan den röda bilen till höger och en ljusblå bil som står till vänster om honom 
med vänster sida vänd mot kameran.  Den döda hunden ligger på Moss högra sida. 
Moss är klädd i jeans, bruna cowboystövlar, en ljus, rutig skjorta och en ljus cow-
boyhatt. Han bär på ett gevär och har en kikare över vänster axel. På förardörren till 
den blå bilen är det en större blodfläck och det finns tre stora skotthål utmed sidan 
av den och även ett par i rutan på förardörren. Mellan kameran och bilen ligger en 
död man på rygg, han är klädd i bruna byxor och skor, och en beige skjorta i samma 
ton som sanden han ligger på. I bakgrunden går en hög ås. Färgerna går i en lätt 
gulaktig ton och allt i bild är i fokus, kontrasten är på en mellannivå. Himlen är täckt 
av mörka ovädersmoln.  
 
Moss går sakta och försiktigt fram till passagerardörren på den röda bilen; han tittar 
ned på den döda hunden när han passerar den och tittar sig vaksamt runt omkring. 
Han tittar även in i bilen innan han öppnar passagerardörren. När Moss sakta öppnar 
dörren till den röda bilen syns det att även den har ett skotthål. De enda ljud som 
hörs är Moss fotsteg och ljudet av bildörren som öppnas.  
 
5.1.2.6 Helhetsanalys och sammanfattning 
Det explicita i alla tre scenerna blir att Fordbilarna framställs som en tuff och manlig 
bil. Den är extrautrustad och helt klart inte tänkt att användas inne i staden. Det finns 
inte en väg inom synhåll och alla bilar är smutsiga och dammiga efter att ha körts i 
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terrängen. Det finns en tydlig ”vilda västern” känsla bara i att titta på landskapet som 
består av sand och sparsamt utspridd växtlighet, och detta förstärks även av Moss 
klädsel som är urtypen för en amerikansk cowboy. De döda människorna och den 
döda hunden är till grunden ofördelaktiga, men faktiskt inte allt för mycket eftersom 
även de bidrar till den hårda och dramatiska stämningen i scenerna. Just att de döda 
verkar vara långt från oskyldiga offer tar även udden av obehaget. De många skott-
hålen är ett tydligt index på att alla sköt mot alla.  
 
Det implicita i scenen blir hur bilarna framställs som en naturlig del i landskapet och 
som något dominant och auktoritärt. Kamerans låga position i Scen II och Scen III 
gör att tittaren måste se upp till bilarna, och bilarnas storlek dominerar även de två 
senare scenerna, Moss ser nästan liten ut vid sidan av dem. I den första scenen tittar 
vi istället ned på bilarna, men det känns mer som en naturlig konsekvens av att Moss 
faktiskt befinner sig högt upp. Just i den första scenen smälter bilarna verkligen in i 
landskapet, mycket eftersom de har en del av landskapet på sig; dammet och smut-
sen.  
 
Stämningen i Scen III representerar till stor del stämningen i hela filmen. Moss går 
omkring och ser ut som om han vilken sekund som helst kan bli anfallen. Det är en 
hotfull stämning som byggs upp med de döda människorna, det dramatiska landska-
pet, de mörka molnen och tystnaden som ligger tung över bilden. Det är en brutal 
och hård film, utan lyckligt slut. Huvudfokus ligger inte på actiongenren, även om 
det finns många scener med skottlossning och scener där folk blir dödade. Överlag 
är filmen en thriller med inslag av drama. Precis som i Scen III är det en väldigt 
tryckt stämning i stora delar av filmen. Detta bidrar till att bilarna framstår som mer 
spännande och dramatiska bara genom att de exponeras i sammanhang med filmen. 
 
I de tre scener som analyserats ovan förekommer produktplaceringen av bilarna 
huvudsakligen i form av Classic Placement60. Produktplaceringen i filmen är sedd, 
nämnd och använd.61

 
 

De värdeord som filmen kommunicerar om Fords image är: 
(den amerikanska) västern, vildmark, maskulin, tuff och dominerande. 
 
5.1.3 Sin City 
 
5.1.3.1 Summering av filmen 
Sin City är staden där polisen är korrumperad och där man ger sig ut på gatorna med 
risk för sitt eget liv. I fem kapitel och en epilog får vi möta en skara karaktärer, där-
ibland Dwight (Clive Owen) vars försök att skydda sin flickvän från hennes våld-
samma ex hotar att upplösa vapenvilan mellan polisen, maffian och kvinnorna i Old 
Town i kapitlet ”The Big Fat Kill”. 
 

                                                      
60 Lehu, 9-10. 
61 Galician & Bourdeau, 29. 
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5.1.3.2 Scen I 
I den här scenen försöker Dwight göra sig av med kropparna av en polis och poli-
sens två kompisar och är på väg mot ett tjärhål. 

En bil av äldre modell befinner sig mitt i bilden, med fronten vänd mot kameran som 
befinner sig strax ovanför marknivå. Bilens front syns i helbild. Bilen är varken 
smutsig eller skinande blank. Det är natt och det regnar kraftigt, förutom ljuset som 
kommer från strålkastarna är bilden nästan helt mörk, bara lite av bakgrunden; väg 
och träd, skymtar förbi då och då. Bilden är svart och vit och det är väldigt hög 
konstrast. Bilen kör rakt mot kameran. Ljudet av regn hörs och gnisslandet från nå-
got från bilen. 

- Dizzy dames. What were they thinking sticking me with a beat-up bucket of 
bolts like this. We were barely able to get the trunk to stay closed as it was, 
we packed it so tight, tänker Dwight.  
 

Under tiden hans inre monolog hörs så sveper kameran mjukt åt vänster så bilens 
högra sida syns. 
 
Analys 
Det explicita i scenen är att bilen inte är den allra bästa. Dwight klagar på den och 
ljudet av gnisslande fjädrar eller något liknande hörs. Gnisslandet indikerar att bilen 
riskerar att gå sönder. 
 
Det implicita temat i scenen är att trots klagomålen på bilen framställs den ändå som 
imponerande och tuff. De skarpa konstrasterna i scenen gör att bilen ser dramatisk 
ut, och kamerans låga position gör att tittaren ser upp till bilen. Sedan hade det inte 
varit helt osannolikt att en bil som körs genom en storm skulle vara lite smutsig, och 
att den istället nästan blänker i ljuset ger även det ett positivt intryck. Att bilen dess-
utom blir medhjälpare till Dwight, som är scenens hjälte, blir också positivt. 
 
5.1.3.3 Scen II 
I scenen innan har Dwight insett att bensinen i bilen nästan är slut, han var nära att 
krocka med en mötande bil när han kom över i fel körfält, och han blev stoppad av 
en polis för att ett av bilens bakljus var trasigt. Han är nästan framme vid tjärhålet 
när bensinen tar helt slut. 
 
Dwight och bilen är i mitten av bilden. Dwight försöker knuffa bilen uppför en 
backe som går diagonalt från bildens nedre vänstra hörn till övre högra. Dwight och 
bilen syns i helbild, kameran är strax ovanför marknivå men högre upp i backen än 
Dwight. Scenen går helt i svart och vitt med hög kontrast. Det regnar samt åskar och 
blixtrar. Dwight är klädd i mörka kläder, en mörk lång skinnjacka, och bilen är lack-
ad i en ljus färg. Backen är täckt av gräs och i bakgrunden bakom bilen står en stor 
Tyrannosaurusstaty med gapet uppspärrat och till vänster om Dwight och bilen, 
längre ned i backen, står en liknande staty som delvis är utanför bild. Nedre delen av 
dinosauriens käke och även dess underkropp syns. I bakgrunden syns ett landskap 
med träd och på himlen snett till höger ovanför Dwight lyser fullmånen, delvis 
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skymd av moln. I förgrunden ligger en skylt på marken där det står ”Tar Pits”.  Hela 
bilden är i fokus.  
 
Bilden klipps till att visa Dwight och bilen snett uppifrån. Med ryggen mot bilen 
puttar Dwight den uppför backen tills han halkar och sjunker ned på marken. De två 
dinosaurierna syns fortfarande ovanför och till vänster av bilen. I förgrunden till 
höger syns nu också huvudet av en Triceratopsstaty, skylten ligger nedanför den och 
ovanför växer en buske av något slag. Överst i bilden, längst upp i backen som 
Dwight knuffar bilen uppför, syns tjärhålet. Bakgrundsljudet under hela scenen be-
står av åska, regn, gnissel från bilen och i slutet av första klippet och under andra 
hörs även Dwights inre monolog som handlar om den situation han befinner sig.  
 

- The tank goes dry a quarter mile from the pits. I shove the T-bird the rest of 
the way. 
 

Bilden klipps tillbaka till att visa Dwight från sidan och en blixt lyser upp natten. 
Dwight reser sig upp och fortsätter sin kamp för att få bilen upp för backen. 
 
Analys 
Det explicita, precis som i föregående scen, är huvudsakligen att bilen inte är den 
bästa. Att bensinen tar slut beror inte på bilmärke eller bilmodell, men det blir ändå 
en negativ händelse som kopplas till bilen. Samma sak gäller för det trasiga baklju-
set och att det nästan blev en krock med en annan bil. Olyckan uppvägs dock delvis 
av att bilen inte kör av vägen när Dwight gör en undanmanöver, den uppvisar en bra 
egenskap. När sedan Dwight tvingas kämpa med bilen för att få den uppför backen 
blir det ytterligare en negativ interaktion med bilen. 
 
Det implicita är även det liknande som i föregående scen, bilen ser väldigt dramatisk 
ut på grund av de höga konstrasterna och ovädret i bakgrunden. Dock dominerar den 
inte bilden på samma sätt som tidigare och kameran tittar inte heller längre upp till 
bilen. 
 
I scenen namnges även bilmodellen för första gången, men det är fortfarande inte 
helt tydligt vilket märke det är om man inte känner till att ”T-bird” står för en Ford 
Thunderbird. 
 
5.1.3.4 Scen III 
I scenen innan uppstod en strid mellan Dwight och fyra personer som är ute efter 
polisens kvarlevor. Dwight tog skydd bakom bilen, som delvis skadades av skotten. 
Texten ”Ford” syns under en kort stund tydligt på bilens bakre registreringsskylt. 
En explosion från en handgranat gjorde att både Dwight och bilen kastades upp i 
luften och landade i tjärhålet. 
 
Kameran befinner sig bakom Dwight, i hans ögonhöjd. Dwight syns från bröstkor-
gen och uppåt, delvis beroende på att hans sitter fast i tjära och delvis för att hans 
underkropp befinner sig utanför bild. Dwight har händerna uppsträckta och är till 
höger i bilden.  Han tittar på två män som befinner sig mer i mitten av bilden. En av 
männen sitter hukad på bilens bakända, som sticker upp ur tjäran. Bagageluckan är 
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öppen och sotig, den verkar ha skadats i explosionen och det kommer svart rök från 
den. Den andre mannen är bredvid bilen nere i tjäran, han håller på att skära av hu-
vudet på den döde polisen. Runt om kring Dwight i tjäran ligger kroppsdelar släng-
da. I bakgrunden runt tjärhålet syns ett stängsel, landskap med gräs och träd och 
huvudet samt delar av kroppen av Triceratopsstatyn. Fokus i bilden ligger på tjärhå-
let. Scenen är helt i svart och vitt, med hög kontrast. Stora delar av bilden är väldigt 
mörka, belysning faller mest på bilen och dinosaurien i bakgrunden. Ljudet under 
scenen är bubblandet som kommer från tjärhålet, regnet som faller och samtalet 
mellan de båda männen vid bilen. 
 
Analys 
Det explicita i scenen är att bilen är i underläge. Någon sitter bokstavligt talat på 
den, den är förtryckt. Den har dessutom skadats, den ryker och är mindre estetiskt 
tilltalande, samt ligger i tjära.  
 
Det implicita blir att bilen kan anses vara en dinosaurie. Situationen blir en metafor 
för hur dinosaurierna gick ned i tjärhål och dog, och nu genomgår bilen samma pro-
cess. Den är skadad och svag och kommer nu att ”dö” och den har dessutom miss-
lyckats med att hjälpa Dwight att slutföra sin uppgift. 
 
5.1.3.5 Helhetsanalys och sammanfattning 
Fordbilen som förekommer i de scenerna som har analyserats utmålas både som 
knappt bättre än en skrothög som håller på att braka ihop, men också som något 
dramatiskt och intressant. Bakgrundsljud och det Dwight säger om bilen utgör kär-
nan i det negativa budskapet som kommuniceras, det visuella kommunicerar där-
emot en mer positiv bild med undantag för slutscenen. 
 
Sin City är en väldigt dramatisk, spännande och även våldsam film, och det kan 
komma att överföras på bilen. Majoriteten av scenerna är i svart och vitt med enbart 
vissa inslag av färg, och kontrasten är genomgående hög och bilden är oftast rätt 
mörk. Genom att filmskaparna använt sig av ett kodmönster anpassat för action- och 
thrillergenren med anpassade kameravinklar, ljus m.m. därefter så därför framstår 
troligtvis alla objekt i filmen som lite mer spännande och dramatiska än vad de skul-
le ha varit i en annan typ av film.  
 
Forden som förekommer i spelfilmen är av en äldre bilmodell som inte längre till-
verkas. Den är alltså något som kan betraktas som en klassisk Fordbil vilket kan vara 
positivt eller negativt beroende på vad tittaren anser om äldre bilar.  Kopplingen till 
Ford som företag är inte särskilt starkt om det inte är så att tittaren känner igen bil-
modellen och att det är de som tillverkade ”T-bird” modellen. Den vanliga logoty-
pen förekommer inte utan texten ”FORD” syns bara som hastigast och det är tvek-
samt den vanliga tittaren ens ser den. 
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Enligt Lehus definition rör det sig främst om produktplacering av Evocative Place-
ment typen62  och delvis även om Classic Placement63. Bilen både syns, nämns och 
används.64

 
 

De värdeord som filmen kommunicerar om Fords image är: 
estetiskt tilltalande, klassisk, spännande, risig och bensinslukande.  
 
5.1.4 The Dark Knight 
 
5.1.4.1 Summering av filmen 
I uppföljaren till Batman Begins hotas Gotham av Jokern (Heath Ledger). Bruce 
Wayne (Christian Bale) axlar återigen Batmans mantel för att stoppa honom. Samti-
digt försöker åklagare Harvey Dent (Aaron Eckhart) och assisterande åklagare Ra-
chel Dawes (Maggie Gyllenhaal) tillsammans med kommissarie Gordon (Gary 
Oldman) stoppa Gothams kriminella på ett mer lagligt sätt. 
 
5.1.4.2 Scen I 
Scenen utspelar sig inuti ett parkeringshus på natten.  
 
En stor svart, glänsande Ford SUV kommer körande inuti parkeringshuset, följd av 
en annan bil. Däcken slirar mot de grå betonggolven. Kameran befinner sig bakom 
en pelare och bilen är därför först delvis skymd bakom den, om det inte hade varit 
för pelaren skulle bilen synas i helbild. Fokus ligger på bilen. Kameran panorerar 
sedan åt höger, ut i garagets körfält och bilen, i helbild, syns köra rakt mot kameran 
och syns i närbild innan den viker av till vänster i bild och stannar med vänster sida 
mot kameran. När bilen kör direkt mot kameran, som hela tiden har varit placerad i 
höjd med fronten på bilen, är Fordlogotypen tydligt synlig under flera sekunder. 
Chauffören och en annan man som sitter på passagerarsidan i bilen syns genom 
vindrutan. Halvljusen är på. I taket i parkeringshuset sitter lampor och de reflekteras 
i bilens lack när den kör. När bilen stannar kliver en man ut från den vänstra passa-
gerardörren, kameran följer hans rörelser, när han är nästan ute ur bilen kliver chauf-
fören ut. Den första mannen stänger sin bildörr och vänder sig mot chauffören som 
håller på att kliva ut. Bilens bakrutor är tonade. Färgerna under scenen är kalla nyan-
ser av brunt, beige, grått, plus svart och vitt. Under hela scenen hörs, förutom ljuden 
från bilen, dramatisk bakgrundsmusik.  
 
Analys 
Det explicita temat är att bilens ägare troligtvis har något skumt för sig. Att träffas 
på natten i ett parkeringsgarage, i en Batmanfilm, betyder knappast att de står på rätt 
sida om lagen. Och alltså är de skurkar eftersom Batman är filmens hjälte och står på 
någorlunda rätt sida av lagen.  
 
Det implicita i scenen är att bilen framställs som kraftfull och mäktig. Kameran är 
relativt lågt placerad, en bra bit nedåt från ögonhöjdsnivå, men ändå utan att se upp 
                                                      
62 Lehu, 11. 
63 Ibid., 9-10. 
64 Galician & Bourdeau, 29. 
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till bilen. Men intrycket blir ändå att bilen är dominerande, den är svart, välvårdad 
med blankt lack och glänsande fälgar, tonade rutor. Att kameran i de öppnande bild-
rutorna verkar smygtitta på bilen bakom skyddet av en pelare bidrar till en dramatisk 
känsla som bara förstärks när bilen senare kör rakt mot kameran för att i sista sekund 
vika av. 
 
5.1.4.3 Scen II 
Scenen utspelar sig på kvällen, skymningstid, någonstans i mitt i Gotham.  
 
I bakgrunden av bilden syns flera höghus och det enda som syns av himlen är genom 
en glugg mellan husen. En väg går diagonalt i bild, från nedre höger till den försvin-
ner i en tunnel som är strax nedanför centrum, till vänster, i bilden. Vid vägen står 
det lyktstolpar som är tända. På vägen står det två parkerade polisbilar. Till vänster i 
bilden syns ingången till en byggnad, kameran befinner sig på trottoaren utanför, en 
bit bort från ingången, strax ovanför markhöjd. En grupp poliser är på väg ut från de 
två bilarna och befinner sig på vägen och på trottoaren som är mellan vägen och 
byggnaden till vänster. På trottoaren står fler lyktstolpar, fast de här är inte tända. En 
av bilarna är en civil polisbil, den har röda och blå lampor som blinkar i fronten och 
inuti bilen från taket. Den andra bilen är märkt med GPD65

 

 och har blinkande blå 
och röda lampor placerade på taket. I förgrunden står en lyktstolpe i mörk metall, 
och bakom den står en soptunna i metall. I början av scenen täcker lyktstolpen delvis 
den civila polisbilen. Kameran rör sig åt vänster undertiden poliserna halvspringer in 
i byggnaden och på den civila polisbilen blir Fords logotyp synlig på fronten. Fokus 
ligger jämnt över hela bilden. Eftersom det är kväll är bilden mörk och förutom de 
röda lamporna och de gula gatlyktorna går alla färger i en kall blå ton. Under scenen 
hörs polisens fotsteg och dramatisk musik. 

5.1.4.4 Scen III 
Kommissarie Gordon och några av hans män transporterar en man som Jokern vill 
döda. Det är mitt på dagen och de fastnar i trafiken mitt inne i Gotham. 
 
Centralt i bild syns en svart, blank, Ford SUV i helbild. Kameran befinner sig fram-
för bilen, lite åt höger. Kameran är vinklad upp mot bilen, det är en hög kameravin-
kel.  Fronten och höger sida av bilen syns i bild. Bilen befinner sig på en väg som 
går från nedre högra hörnet till mitten av bild; vänster sida. Forden dominerar bilden 
eftersom den är större än alla andra bilar på vägen. Forden tar även upp en betydan-
de del av hela bilden. Förutom de röda och blå ljusen på taket och i fronten av bilen 
är den även märkt som en polisbil med ett emblem på sidan. I bakgrunden till höger 
syns ett parkeringshus, till vänster syns undersidan på monorailen som går genom 
staden och bilkön som bildats bakom Forden. Direkt bakom Fordbilen i bakgrunden 
står ett grönt träd. Forden är i fokus i bild. Ljuset under scenen verkar vara naturligt 
solljus. Bilarna på vägen är till största delen i skuggan eftersom monorailen går rakt 
ovanför dem. Bilen kör någon meter fram på vägen och stannar. Ljudet under scenen 
kommer från bilen som bromsar in, lågt trafikbrus i bakgrunden, samt lågmäld, lad-
dad bakgrundmusik. 
 

                                                      
65 Gotham Police Department 
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Analys 
I Scen II och III så förekommer Fordbilar i rollerna som polisbilar. Den explicita 
betydelsen av det är att Ford kopplas samman med polisen och att även majoriteten 
av polisbilarna i filmen är av märket Ford vilket är positivt för företaget. De värden 
som polismakten står för överförs till Ford.  
 
Det implicita i scenerna ligger främst i hur bilen framställs i Scen III; som något 
stort, kraftfull och dominant. Bilen är sedd lite underifrån, den har svart lack, är 
välvårdad och är betydligt större än de andra bilarna som syns samtidigt i bild. Se-
dan framställs även bilarna som en naturlig del i storstadsmiljön. Bilarna är av en ny 
modell, de glänser och känns som en naturlig del av scenerna.  
 
5.1.4.5 Helhetsanalys och sammanfattning 
Förutom i de scener som analyseras ovan förekommer Fordbilar i ytterligare scener i 
filmen där bilarnas inblandning inte berättigar ett fullständigt återgivande av scenen.  
 
När Harvey Dent ska transporteras av polisen består hans eskort av tre likadana po-
lisbilar, varav en som hastigast har en synlig Ford logotyp. Samma polisbil som 
förekommer i Scen III är sedan inblandad i en kollision med två andra bilar. 
 
I båda fallen handlar det om att Fordbilarna fortfarande förekommer i egenskap av 
beskyddare och poliser men de utmålas även som passiva och misslyckade eftersom 
de skadas och förstörs.  
 
Överlag i The Dark Knight framställs Fordbilarna dels som kraftfulla och dominan-
ta; på grund av kameravinklar, färgen på lacken, och att de oftast tar upp en stor del 
av bilden, och delvis som undergivna och svaga eftersom de utmanövreras av Jo-
kern, är inblandade i olyckor, eller bara står parkerade.  
 
I de fall då Fords logotyp är tydligt synlig; Scen I och Scen III, kommuniceras de 
flesta av de positiva värdena. När det handlar om att bilarna upplevs som mer passi-
va och till och med skadas syns logotypen mycket kortvarigt eller inte alls. Detta 
bidrar rimligtvis till att det är de positiva värdena som mest associeras med varu-
märket. 
 
Att två av bilarna har tonade bilrutor kan vara ett index på att de som sitter i bilen är 
viktiga och mäktiga personer. Exempelvis har högt uppsatta politiker och kändisar 
ofta tonade rutor på sina bilar för att ingen ska känna igen dem. Resultatet av det blir 
att bilens status höjs eftersom någon som så uppenbarligen är viktig har valt just den 
bilen och ingen annan. 
 
The Dark Knight är till största delen en actionfilm vilket gör att chansen ökar att 
vilka objekt som helst framställs som lite tuffare och mer spännande pågrund av den 
specifika klippteknik, bakgrundsmusik m.m. som ingår i kodsystemet för actiongen-
ren. Bilarna exponeras även i samma värld som Batman och Jokern; ett utvalt sam-
manhang, vilket leder till att en eventuell målgrupp får en uppfattning om vad bilar-
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na och Ford som företag står för. Det i sin tur kan användas av Ford i vidare mark-
nadskommunikation.66

 
 

Typen av produktplacering som förekommer i filmen när det gäller Fordbilarna är 
Classic Placement.67 Bilarna ses och används men nämns aldrig.68

 

 Det förekommer 
även att bilarna bara finns där som rekvisita. 

De värdeord som filmen kommunicerar om Fords image är: 
dominant, beskyddare, polis, makt, status och passiv. 
 
5.1.5 The Bourne Ultimatum 
 
5.1.5.1 Summering av filmen 
I den tredje filmen om Jason Bourne (Matt Damon) fortsätter den före detta yrkes-
mördarens kamp för att komma ihåg vem han är. För att få de svar han söker måste 
han riskera livet eftersom det verkar som om de som tränade honom nu till varje pris 
vill ha honom död. 
 
5.1.5.2 Scen I 
Innan den här scenen har Jason Bourne tagit sig in på CIA:s kontor i New York och 
tagit hemlighetsstämplade dokument. Stölden upptäcktes och nu jagas Bourne av 
agenterna. Han har tagit sig till ett parkeringsgarage och tjuvkopplat en bil. 
 
Kameran befinner sig inuti Bournes bil, i hans ögonhöjd. Delar instrumentpanelen 
syns, Bournes hand vilar på ratten och vindrutan täcker större delen av bilden. Ge-
nom vindrutan syns rader med parkerade bilar på var sida om ett körfält. En bit bort i 
körfältet kör en mörk bil med fronten vänd mot kameran. Bournes bil backar bakåt 
och åt vänster och kameran rör sig med bilen bakåt men justerar riktningen så den 
hela tiden är vänd mot den mörka bilen. Bilden klipps sedan snabbt till en bild av 
den mörka bilen bakifrån. Kameran är i höjd med kofångaren och den mörka bilen 
tar upp större delen av bilden. Framför den syns några parkerade bilar till vänster i 
bild och i mitten är Bournes silverfärgade bil delvis skymd av den mörka. Den mör-
ka bilen kör framåt och täcker helt Bournes bil och visar samtidigt mer av sin bak-
ände. Bilden klipps till att visa scenen från inuti den mörka bilen. Chauffören och 
bilens inredning ligger helt i skugga, genom vindrutan syns Bournes bil med fronten 
mot kameran; i mitten av bilden, och på sidorna och i bakgrunden står parkerade 
bilar. Bournes bil backar. Bilden klipps tillbaka till Bournes perspektiv, men nu är 
kameran utanför bilen strax ovanför backspegeln, som delvis syns i bildens under-
kant. Den mörka bilen, nu med en synlig Fordlogotyp i fronten, syns återigen med 
fronten mot kameran. Mannen som sitter på passagerarsätet i den mörka bilen 
sträcker sig ut genom rutan och skjuter mot Bourne. Solen lyser under hela scenen, 
men det är ett rätt kallt ljus och kalla färger. I bakgrunden hörs hela tiden en snabb, 
nästan hetsig, melodislinga samt ljud från bilarnas motorer och bromsljud från däck-
en. 
                                                      
66 Roos & Algotsson, 46-47. 
67 Lehu, 9-10. 
68 Galician & Bourdeau, 29. 
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5.1.5.3 Helhetsanalys och sammanfattning 
Det explicita i scenen är först det faktum att Bournes bil är i den här scenen en Audi, 
vars logotyp syns väldigt tydligt, vilket gör Ford till skurken i sammanhanget efter-
som Bournes fiender kör den. Det går även igen på bilarnas lackfärger, ljus för 
Bournes bil, mörk för hans motståndare. De negativa aspekterna uppvägs delvis av 
det faktum att bilen ändå framställs i en fördelaktig dager. Den är snabb, motorn 
verkar kraftfull och bilen ser välvårdad ut. Melodin i bakgrunden av hela scenen gör 
att den spännande stämningen i scenen förhöjs. The Bourne Ultimatum är en action-
film vilket, som nämnts i tidigare analyser, även påverkar intrycket av bilar överlag 
positivt. 
 
Det implicita rör sig, precis som i The Dark Knight, runt det att det är poliser, eller i 
det här fallet; CIA agenter, som kör en Fordbil. Kameran är även vid ett tillfälle i en 
underlägsen position gentemot Forden vilket gör att tittaren ser upp till bilen och 
hamnar i underläge. Agenterna i bilen befinner sig även de hela tiden i en maktposi-
tion, de är beväpnade; det är inte Bourne, de jagar; han är den jagade. 
 
Typen av produktplacering för Forden i scenen är Classic Placement.69 Turcotte 
skulle definiera den som att den främst används. 70

 
 

De värdeord som filmen kommunicerar om Fords image är: 
aggressiv, snabb, kraftfull, motståndare och fientlig. 
 
I den här scenen är det tveksamt att tittaren uppfattar att det handlar om en bil av 
märket Ford. Scenen är kort, det är väldigt många klipp fram och tillbaka, och tem-
pot är högt. 
 
  

                                                      
69 Lehu, 9-10. 
70 Galician & Bourdeau, 29. 
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5.2 Ford i reklamfilm 
 
5.2.1 Reklamfilm I  
Speltid 4.55 
 
Personen som lade upp reklamfilmen på Youtube skrev i sitt kommentarfält att den 
sändes i amerikansk TV under 2004 och visades i en reklampaus under ett avsnitt av 
programmet American Dreams.71

 
  

En utförlig beskrivning av reklamfilmen finns i Bilaga VII. 
 
5.2.1.1 Summering 
Reklamfilmen handlar om Kyle, en amerikansk ”marine” som precis kommit hem 
från en utlandstjänstgöring, troligtvis i en krigszon. Han blir mött vid flygplatsen av 
sin mamma och bror och tillsammans åker de till deras hem. Där har en välkomstfest 
planerats och Kyle träffar släkt och vänner. Efter ett tag kommer hans pappa hem 
efter att ha uträttat ett ärende och far och son pratar gamla minnen om pappans bil 
innan pappan avslöjar att Kyle nu ska få en egen, ny bil som har stått gömd i gara-
get. Kyle blir både chockad och glad och scenen avslutas med att pappan säger att 
han är glad att Kyle är hemma. Reklamen avslutas med att Ford hoppas att alla i de 
amerikanska styrkorna ska kunna komma hem oskadda och att Ford värdesätter det 
arbete de gör. 
 
5.2.1.2 Analys 
De explicita huvudtematiseringarna i den här reklamfilmen är kopplingen mellan 
företaget Ford, den amerikanska militären och de positiva egenskaperna hos den 
amerikanska kulturen och familjelivet.  
 
I de första scenerna får vi följa marinsoldaten Kyle när han kommer hem från en 
utlandstjänstgöring och återförenas med sin familj, och även i bakgrunden se andra 
soldater som även får träffa sina nära och kära. Kyles uniform och märkningen på 
bröstfickan av hans jacka är ett index på att han är i det militära, det sandfärgade 
kamouflagemönstret på uniformen är ett index på att han varit posterad någonstans i 
Mellanöstern. Han är inte heller ensam att ha en sådan uniform utan ganska många 
människor som syns i ankomsthallen har liknande uniformen och de återförenas 
även de med sina familjer. Alla soldater välkomnas hem med glädje och lycka och 
det förekommer inte att någon soldat är skadad, eller att någon protesterar mot kriget 
på något sätt. Detta signalerar att ha en soldat i familjen är något att vara stolt över.  
 
En liten pojke gör även honnör åt Kyle, och kameravinklarna under hela reklamfil-
men gör att tittaren rätt ofta bokstavligt talat ser upp till Kyle, vilket blir två tydliga 
symboler på att det är något beundransvärt att vara soldat. Under färden hem i bilen 
ges mer exempel på detta genom de gula rosetterna som syns både i offentliga sam-
manhang på torget och även i kvarteret där Kyles familj bor. De gula rosetterna 

                                                      
71 2005 Ford Mustang Commercial, tillgänglig 1 maj, 2010, från 

<http://www.youtube.com/watch?v=ZFVQKLjLXgM> 
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symboliserar stödet för de amerikanska trupperna i aktiv tjänst72 och är även en 
symbol som på senare tid används även i Sverige.73

 

 På torget syns även flera ameri-
kanska flaggor och både Kyles föräldrar och deras granne har en amerikansk flagga 
hängandes från deras verandor. När Kyle träffar vänner och släktingar förstärks bud-
skapet om att vara soldat är något att vara stolt över. En kvinna säger rakt ut att de är 
stolta över Kyle, och även det att det hänger två fotografier på väggen av Kyle och 
en annan man i uniform; troligtvis pappan, indikerar att stort värde läggs på att de är 
i det militära. När Kyle pratar med sin pappa utanför huset nämner pappan hur alla i 
hans kompani under kriget ville ha den typen av bil som pappan äger, och hur blotta 
tanken på bilen hjälpte honom igenom kriget. Kyle uttalar sig även om att han anser 
att pappans bil är värdefull, och i slutet av reklamfilmen när han blir ägare till en 
egen Fordbil blir han så överväldigad att han knappt kan tro att det är sant. Här har 
nu Ford tydligt kopplats ihop med värdena som tidigare har lagts på det militära; att 
vara soldat är något beundransvärt, det en soldat vill ha mest av allt är en Fordbil, 
följaktligen överförs ett positivt värde till Ford och deras bilar. Det är sannolikt inte 
heller en slump att pappans bil är blå och Kyles bil är röd, USA:s färger, samt att de 
flesta karaktärer faktiskt har på sig kläder som går i rött eller blått. Förutom rött och 
blått är gult även en av huvudfärgerna under filmen, t.ex. har Kyles bror en gul tröja 
under sin blå T-shirt, vilket sannolikt är en syftning till de gula rosetterna som före-
kommer under en scen.  

Flera gånger under reklamfilmen får tittaren uppleva scenerna från Kyles perspektiv 
med en subjektiv kamera74

 

. Det, i samband med att Kyle målas upp som en sympa-
tisk karaktär; både genom sitt agerande och genom t.ex. att ljussättningen alltid är 
riktad mot honom, gör att det blir lättare för tittaren och relatera till honom. Genom 
att de delvis får se världen genom hans ögon får tittarna även se Ford genom hans 
ögon, och som tidigare nämnts värdesätter Kyle det varumärket högt. I sluttexten 
klargör Ford även sitt stöd för den amerikanska militären; de har förklarat att militä-
rer uppskattar Ford, nu tydliggörs även att Ford uppskattar den insats militärer gör 
och att de hoppas att alla ska komma hem oskadda, precis som Kyle. 

Kyle har en väldigt bra relation till alla i sin familj vilket är positivt eftersom Kyles 
karaktär starkt kommer att kopplas ihop med Fords varumärke. Även Kyles pappa 
har en stark relation till Ford då det förklaras att han har haft sin bil en väldigt lång 
tid och värdesätter den väldigt högt. Det kommer fram att både pappan och Kyle 
använt bilen under sina första dejter med Kyles mamma respektive Kyles före detta 
flickvän. Kyle lånade till och med bilen utan pappans vetskap eftersom han så gärna 
ville imponera på sin dejt, vilket indikerar att även pappan lyckades imponera på 
Kyles mamma med bilen. Kyles föräldrar är även ägare till inte bara en, utan två 
Fordbilar, varav en är ny och en är en äldre modell, vilket indikerar att de anser att 
Ford är ett företag som gör bilar av hög kvalité som de väljer att använda. Även 
Kyles bror kör en av de bilarna vilket gör att hela Kyles familj är med i Fordfamil-
jen, och i slutet av filmen blir även Kyle ägare till en alldeles egen Ford. Bandet till 

                                                      
72 Yellow ribbon. (n.d). Online Etymology Dictionary, hämtad 20 maj, 2010 från 

<http://dictionary.reference.com/browse/yellow+ribbon >  
73 Anna Mattsson, Det här är Gula bandet, Expressen, 2010, tillgänglig 18 maj. 2010 från 

<http://www.expressen.se/Nyheter/1.1874313/det-har-ar-gula-bandet> 
74 Hansson, Karlsson & Nordström, 68. 
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Ford överförs från generation till generation vilket även märks när både Kyle och 
hans pappa går från att vara allvarliga till att le när samtalet går över på bilen; det är 
något som förenar dem. 
 
Kyles familj blir något av en amerikansk ideal familj, de bor i ett fint hus med väl-
vårdad tomt, i ett lugnt och välvårdat kvarter i ett samhälle som även det verkar idyl-
liskt. De är en flerbarns familj, Kyles föräldrar är fortfarande tillsammans, de verkar 
ha en bra ekonomi, de har två hundar, Kyle hjälper sin mamma med disken, både 
pappan och Kyle har tjänstgjort i det militära, och återigen; eftersom hela familjen 
har en sådan stark koppling till Ford överförs de positiva värdena ovan till Fords 
varumärke.  
 
De implicita tematiseringarna i reklamfilmen rör sig kring att Fords bilar har ett högt 
värde; att de är åtråvärda och estetiskt tilltalande.  
 
Varje gång en Fordbil är med i bild är den välvårdad och glänsande och ljuset faller 
smickrande på den. Kyle och hans pappa säger till och med att deras bilar är vackra. 
Kameran under de scenerna bilarna är med är nästan alltid placerad något lägre än 
vanlig ögonhöjd vilket gör att den aldrig direkt tittar ned på bilen utan mer presente-
rar bilen som en jämlike till tittaren. Flera gånger i samband med bilarna visas sce-
nen i ett mjukt fokus och det gör att stämningen i scenen blir varm och positivt lad-
dad. Nästan direkt efter att den första Fordbilen synts i bild frågar Kyle sin mamma 
om hans bror verkligen ska köra den, vilket antingen indikerar att vem som helst inte 
bör få tillstånd att köra en Ford, eller att Kyle själv vill köra den. Detta byggs på mer 
senare när tittaren får veta att Kyles pappa inte ville låna ut sin bil till Kyle som ton-
åring, och knappt ens som vuxen. Att Kyle ändå lånade bilen utan tillstånd, och att 
Kyle blir alldeles överväldigad när han får en egen Ford, hjälper till att etablera 
Fordbilarna som något värdefullt och åtråvärt. Pappan verkar ägna stor uppmärk-
samhet åt bilen vilket indikerar att den har ett högt värde för honom. En av scenerna 
inleds med en bild på bilens motor samtidigt som ett dovt mullrande motorljud hörs i 
bakgrunden vilket indikerar kraftfullhet och styrka. Motorn är välvårdad vilket byg-
ger på att pappan värdesätter sin bil och vårdar den. Närbilden på Kyles bil där den 
står i garaget ger en mer intim relation till den jämfört med en helbild.  
 
Det finns en parallell mellan hur musiken används när Kyle får träffa sin familj för 
första gången efter hemkomsten och när han får se sin nya Ford, detta indikerar att 
samma vikt läggs på båda situationerna. Genom majoriteten av alla scener i reklam-
filmen går färgerna i varma toner och oftast är det naturligt solljus som är ljuskälla 
vilket hjälper till att värma upp scenerna. Detta ger hela reklamfilmen en varm och 
positiv känsla. 
 
De värdeord, baserat på reklamfilmen, som vi utläser kring bilarna och Fords image: 
amerikansk, patriotism, tradition, familj, estetisk tilltalande, åtråvärd, kvalité, glädje 
och kraftfull. 
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5.2.2 Reklamfilm II 
Speltid: 1:01 
 
En utförlig beskrivning av reklamfilmen finns i Bilaga VII. 
 
5.2.2.1 Summering 
Reklamfilmen börjar med att visa olika händelser i någon eller någras liv; en skolav-
slutning, ett bröllop, tillökning till familjen, m.m. där kameran rör sig framåt i sce-
nerna på en osynlig väg som symboliseras av en streckad gul mittlinje som löper 
vertikalt i mitten av bild. En berättarröst talar om att livet är en resa och att vägen 
kan ta tittaren dit han eller hon vill. När vägen når fram till ett vidsträckt prärieland-
skap övergår reklamen till att visa olika bilmodeller från Ford som i tur och ordning 
kör längst efter den nu asfalterade vägen som korsar landskapet och berättaren över-
går till att tala om att Ford har kommit med sex nya bilmodeller. 
 
5.2.2.2 Analys 
De explicita i denna reklamfilm är att Ford talar om att de vill, och kan, finnas vid 
tittarens sida genom livet. Om tittaren köper en Ford kommer den att finnas med 
dem genom alla stadier i livet vilket symboliseras genom att olika scener ur någons 
liv visas och kameran rör sig framåt på ett sådant sätt att det ger känslan av att den 
sitter på en bil; eller är en bil. I scenerna som utspelar sig i en mängd olika miljöer 
och genom uppvisningen av de sex olika bilmodellerna i slutet av reklamfilmen får 
tittaren veta att det finns många typer av Fordbilar som är speciellt anpassade för 
olika livsstilar. Oavsett om det gäller storstaden eller vildmarken finns det en Ford 
att köra om tittaren vill bege sig dit. Precis innan bilmodellerna börjar visas säger 
berättaren:  
 

- Your dreams are just around the corner. 
 
 Med Ford går det alltså att förverkliga drömmar. 
 
De implicita tematiseringarna i denna reklamfilm handlar om att Ford både står för 
trygghet och frihet, samt att deras bilar är av hög kvalité. 
 
De inledande scenerna som verkar vara tagna ur någon eller någras liv är väldigt 
harmoniska och lyckliga, de visar bara på framgång och glädje, aldrig på nederlag 
eller motgång. Den streckade gula linjen i mitten av vägen blir heldragen när bilmo-
dellerna visas, vilket indikerar att färden blir säkrare med en Ford samt att när valet 
Ford har gjorts kan inte tittaren längre vända om lika lätt. På grund av den positiva 
känslan i hela reklamfilmen upplevs antagligen det sistnämnda inte som ett tvång 
utan mer som en uppmaning eller något som den som kör bilen faktiskt vill göra. 
Bilen i reklamfilmen accelererar kraftigt i det sista klippet och försvinner utom syn-
håll, det förmedlar inte känslan av tvång utan snare av körglädje och viljan att fort-
sätta framåt på det inslagna spåret. I synnerhet eftersom mittlinjen i klippet först är 
streckad och sedan övergår till att vara heldragen vilket tydliggör att det är ett frivil-
ligt val som görs när bilen fortsätter framåt. Samma sak sker även i det inledande 
klippet med Ford GT:n. 
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Frihetskänslan kommuniceras via det öppna landskapet och bakgrundsmusiken. Rent 
denotativt så borde tittaren bara se berg, öken och lite växtlighet, men det är rätt 
sannolikt att tittaren istället tolkar det konnotativt och ser den vilda prärien där ny-
byggare och cowboys har levt i frihet. Att himlen även ofta syns på en stor del av 
bilden signalerar även det en frihetskänsla. Musiken i bakgrunden blir en positiv 
förstärkare, det handlar inte om någon ordnad klassisk musik utan om ett rockigt 
musikstycke. Att musiken stegras när bilarna syns i bild förstärker det visuella bud-
skapet, och samma sak gäller när crescendot kommer samtidigt som Mustangen med 
vilhästemblemet i fronten syns i bild. 
 
Sist i reklamen kommer Fordlogotypen, som även synts i samband med bildmodel-
lerna, och berättaren säger även: ”Ford” vilket gör att chansen ökar att tittaren ska 
koppla frihetskänslan med företaget. 
 
Trygghets- respektive frihetskänslan kommuniceras även via sättet de olika bilarna 
visas. De sportigare bilarna visas när de accelererar och kameran gör mer snabba 
rörelse och plötsliga klipp, övriga bilar kör i en lugnare hastighet längs vägen och 
visas snarare köra upp för backar i en metafor för att övervinna hinder. 
 
De något höga kameravinklarna under reklamfilmen, kamerans låga position, och att 
bilarna nästan alltid syns i centrum av bilden signalerar att bilarna är dominanta och 
kraftfulla. Bilarna är alltid glänsande och välvårdade och de har alltid en tydligt 
exponerad logotyp i fronten. Genom att berättaren även säger att de här bilmodeller-
na är en ny generation av Fordbilar och att de är ”unprecendented”; utan tidigare 
motsvarighet, signalerar att de håller en hög kvalité. 
 
De värdeord, baserat på reklamfilmen, som vi utläser kring bilarna och Fords image: 
framgång, amerikansk, frihet, trygghet, estetiskt tilltalande, (den amerikanska) väs-
tern, vildhet, dominant och familj.  
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6. Slutdiskussion 
Vår undersökning visar att den image om Ford som kommuniceras via produktpla-
cering i spelfilm till stor del överensstämmer med den image som kommuniceras 
genom den mer traditionella reklamfilmen. Tydligast är det när den image som pre-
senteras i spelfilmerna Gran Torino och No Country for Old Men - som är de filmer 
där vi upplever att flest värden och värderingar kommuniceras om bilarna, jämförs 
med de båda reklamfilmerna.  
 
I Gran Torino och Reklamfilm I finns det ett tydligt samband mellan huvudperso-
nerna. Walt och Kyle har båda en koppling till det militära, något som även Kyles 
pappa har och det utmålas som något enbart positivt i reklamfilmen, och som något 
till största delen positivt i Gran Torino. Både Walt och Kyle utmålas som personer 
som tittaren bör se upp till; hjältar, och båda har en stark koppling till varumärket 
Ford. Familj är ett stort tema i både Gran Torino och Reklamfilm I, samt de positiva 
kvalitéerna hos det amerikanska, och även det att en bil förekommer som en länk 
mellan olika generationer. Stämningen mellan Kyle och hans pappa blir mer av-
slappnad och gemytlig när de börjar diskutera pappans bil och de minnen som kopp-
las samman med den och i slutet av reklamfilmen får Kyle en egen Ford av sin pap-
pa. I Gran Torino har Walt och Thao inget gemensamt tills Thao försöker stjäla 
Walts bil vilket blir början till något av en far- och sonrelation dem emellan, och i 
slutet av filmen ärver Thao bilen av Walt. I Gran Torino har Walt ägt sin bil sedan 
1972 och Kyles pappa har ägt sin bil sedan han kom hem från kriget, vilket rimligt-
vis borde ha ägt rum för en längre tid sedan. I både Gran Torino och Reklamfilm I 
pratas det om dejting och till och med första dejter i direkt samband med bilarna och 
bilarna blir ett medel för att imponera på dejten. I båda filmerna förekom samma typ 
av symboler för att kommunicera bilden av amerikansk arbetande medelklass; hun-
dar, amerikanska flaggor hängandes från verandor och välskötta mindre villor samt 
trädgårdar. Även andra symboler i filmerna, som kläder, hur husen ser ut invändigt 
och de bilar som förekommer signalerar att karaktärerna tillhör medelklassen. 
 
Även ljus, färg, ljud och till viss del kameravinklar användes på samma sätt i både 
Gran Torino och Reklamfilm I. Ljus och färg används för att ge en känsla av rea-
lism, och väger överlag mer åt varma än kalla toner. Musiken i båda filmerna består 
mestadels av okomplicerade melodislingor som spelas på piano och gitarr. Kame-
rans placering är oftast låg eller så var kameravinkeln hög vilket gör att tittaren inte 
ser ned på bilen utan oftast ser den som en jämlike eller tittade upp på den.  
 
No Country for Old Men och Reklamfilm II delade andra tematiseringar och värde-
ord.  
 
Scenerna som analyseras ur No Country for Old Men utspelar sig ute i ett av Texas 
ökenområden där inga spår av civilisation går att se. Moss, scenernas huvudkaraktär, 
går omkring i blåjeans, cowboysstövlar, flanellskjorta, och ljus cowboyhatt vilket 
konnoterar västernfilm även om No Country for Old Men tillhör en helt annan genre. 
Bilarna sticker ut i landskapet men ser ändå ut att höra hemma där. I Reklamfilm II 
visas Fords nya bilmodeller upp i ett vidsträckt och vilt prärielandskap som även det 
konnoterar den amerikanska västern och vildmark. Bilarna i Reklamfilm II ser inte 
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omedelbart ut att vara en del av landskapet på samma sätt som bilarna i No Country 
for Old Men som står dammiga och smutsiga i ökensanden, men trots att bilarna i 
reklamfilmen är glänsande rena rör de sig genom landskapet med självförtroende; 
kameran visar hur de kör rakt och snabbt mot något mål som tittaren bara kan före-
ställa sig. I Reklamfilm II läggs det även till en tydlig känsla av frihet som bara 
svagt anas i No Country for Old Men. Bilarna i de scener som analyserats ur filmen 
står alla stilla, kulhålen signalerar att bilarna antagligen är obrukbara, men det fak-
tum att de ändå har lyckats ta sig ut i öknen, att alla bilar har extrautrustning, signa-
lerar ändå att någon gång har bilarna används för att åka ut i den fria vildmarken. 
Ägarna till bilarna som syns i scenerna ur No Country for Old Men verkar alla ha 
varit inblandade i en eldstrid och fast tittaren inte får se de vapnen som ligger på 
marken och de övriga spåren att tittaren kan koppla scenerna till andra liknande sce-
ner ur actiongenren. I Reklamfilm II konnoteras actiongenren genom de snabba ka-
meraväxlingarna och eftersom många av bilarna ses köra snabbt och säkert längst 
med vägen.  
 
Bilarna i både spelfilmen och reklamfilmen dominerar även till stor del scenerna. De 
upptar vanligtvis en större del av bilden och även om de inte alltid befinner sig mitt i 
centrum av bilden är de alltid i fokus. 
 
I Reklamfilm II återfinns även tematiseringen om familj i den inledande sekvensen 
med klipp som visas innan bilmodellerna syns i bild och huvudfärgerna som an-
vänds är blått; himmel, hav och Fordlogotyp, rött; bilarna och många detaljer i sce-
nerna, och gult; linjerna och prärien, vilket är samma färger som i Reklamfilm I.  
 
Att den image som kommunicerades genom reklamfilmerna visade sig vara helt 
igenom positiv kommer antagligen inte som en stor överraskning för någon. Att det 
genom imagen spelfilmerna nästan enbart kommunicerades positiva egenskaper och 
kvalitéer var däremot mer förvånande. I alla filmer utom No Country for Old Men 
ser bilarna ut att vara i toppskick; nya och glänsande rena, och om kulhålen som 
förekom i No Country for Old Men ignoreras är det inte direkt negativt för bilarna att 
de ser ut som att de hör till det omgivande landskapet och smälter in i scenariot i 
filmen. Bilen i Sin City är delvis ett undantag från regeln eftersom huvudpersonen 
Dwight uttalat ger ett negativt omdöme av bilen, men det omdömet vägs samtidigt 
upp av ett visuellt positivt laddat budskap. Dwight kanske anser att bilen är en riktig 
rishög, men den ser inte ut som en. 
 
I spelfilmerna förekom även den typen av scener som, med små förändringar, skulle 
fungera även i en reklamfilm. Det bästa exemplet på det återfinns i Gran Torino i 
scenen där Walt tillbringar eftermiddagen med att sköta om sin bil. Scenen avslutas 
till och med som många reklamfilmer med en tydlig bild på produkten; bilen, och 
företagsnamn samt logotyp. 
 
En anledning till att bilarna visas i positivt ljus kan vara på grund av krav från före-
tagets sida. Om filmskaparna skulle köpa in alla bilar de använder i sina filmer skul-
le det leda till stora kostnader, därför är det rimligt att anta att det finns ett sponsor-
avtal mellan i alla fall några av filmbolagen och Ford. Filmskaparna får bilar att 
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använda, och Fords produkter exponeras i rätt sorts sammanhang.75

 

  Att det sedan 
inte bara handlade om rätt sorts sammanhang utan nästan exakt rätt värderingar be-
ror kanske på att Ford har haft stor kontroll över scenerna; ett samarbete utöver van-
lig sponsring av en produkt. Det kan även förklaras med att Ford har lyckats väldigt 
bra med att kommunicera betydelsen av deras varumärke, vilket har lett till att film-
skaparna automatiskt använder bilarna på ett visst sätt. Det är dock intressant att 
notera att all produktplacering inte visade alla bilar i ett positivt ljus.  

Enligt Balasubramanians definition på produktplacering är produktplacering plane-
rade inslag av produkter i film eller tv-program som har möjligheten att påverka 
tittarna fördelaktigt. 76

 

 Den definitionen kanske bör utvidgas till att även omfatta att 
tittarna kan bli ofördelaktigt påverkade. Förekomsten av Toyota och Honda I Gran 
Torino satte båda varumärkena i en ofördelaktig, antagonistisk position gentemot 
Ford, filmens hjälte och associerade istället varumärkena med några av filmens mer 
osympatiska karaktärer. Självklart är det osannolikt att Toyota och Honda planerade 
de inslagen av deras logotyper och bilar, om de inte arbetar efter mottot att all publi-
citet är bra publicitet, men rimligtvis var det inte heller slumpen som låg bakom att 
just de företagen blev utvalda och att logotyperna exponerades väldigt tydligt. 

Något gemensamt för Fords förekomst i både spelfilmer och reklamfilmer var det att 
det bara var män som ägde, körde och som till största delen visades i samband med 
Fordbilarna. Förutom Walts sondotter Ashley i Gran Torino är det ingen kvinnlig 
karaktär som interagerar med bilarna, med undantag för att det pratas om killars 
dejter med tjejer i samband med bilarna. Berättaren i Reklamfilm II är även en man. 
Många av värdeorden vi har utläst från både spelfilmer och reklamfilmer är även 
traditionellt manliga, t.ex. dominant, tuff, aggressiv, beskyddare och kraftfull.  
 
När vi började med arbetet trodde vi att spelfilmerna skulle innehålla mer produkt-
placering än vi faktiskt hittade. Vi har tidigare sett filmer där betydligt mer produkt-
placering förekommit, vilket betyder att de spelfilmer som ingick i vårt urval troligt-
vis påverkade resultatet. Listan vi utgick från består av filmer som röstats fram av 
imdb.com:s användare som de bästa under 2000-talet, en möjlig tolkning blir alltså 
att populära filmer av någon anledning inte har lika mycket produktplacering som 
andra. Vissa av filmerna, nästan en femtedel, hade ingen produktplacering alls. En 
viktig bidragande faktor till det kan enligt oss vara att flera av filmerna äger rum i en 
påhittad verklighet eller utspelar sig t.ex. 2000 år tillbaka i tiden, vilket bidrar till att 
förekomsten av nutida varumärken eller varumärken överhuvudtaget, måste minska 
eller helt tas bort om inte realismen i filmen ska bli lidande.  
 
Gällande realismen verkar det även finnas en balans i alla filmer mellan att produkt-
placeringen, som Lehu77

                                                      
75 Hudson & Hudson, “Branded Entertainment,” 492. 

 säger, ska synas så mycket som möjligt och att den inte ska 
kännas påtvingad. Vilken regissör vill känna att han eller hon gör en reklamfilm, och 
vilken tittaren vill gå på bio och känna att han eller hon har betalat för att få se en 
reklamfilm? Kanske det är en av anledningarna till att Gran Torino inte heter Ford 
Gran Torino och att det faktum att den är en av Fords bilmodeller aldrig nämns utan 

76 Balasubramanian,”Beyond Advertising,” 31.   
77 Lehu, 5. 
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kopplingen endast är uttalad den gången texten ”FORD” är synlig på bilen, samt 
outtalad genom Walts preferens för Ford. 
 
Trots att vår efterforskning inom området påstod att produktplacering blir en allt 
vanligare metod för marknadskommunikation kunde vi i vår undersökning inte hitta 
några belägg för detta. I redovisningen av filmer med störst andel produktplacering 
som återfinns i Bilaga III går det inte att hitta ett samband mellan nyare filmer och 
mer produktplacering, och de filmer utan produktplacering som inte finns med på 
listan var även producerade under hela 2000-talet.  
 
Det fanns inte heller något samband mellan filmer från ett visst land och en större 
eller mindre förekomst av produktplacering, dock ingår inte tillräckligt många filmer 
från olika länder i urvalet för att vi ska kunna uttala oss med säkerhet.  
 
Det enda sambandet mellan en viss typ av spelfilm och en större förekomst av pro-
duktplacering vi kunde hitta var filmer där Clint Eastwood regisserade och medver-
kade. Hans film Million Dollar Baby ligger i topp på vår lista med störst andel av 
produktplacering, och det var även Eastwood som regisserade och medverkade i 
Gran Torino, den spelfilm där Ford förekom i störst utsträckning och där en Fordbil 
inte bara blev något av en separat karaktär, utan även namngav filmen och dess led-
motiv. 
 
Huvudsyftet med detta arbete var att undersöka om en motsvarighet till den företags-
image som kommuniceras via spelfilm skulle gå att återfinna i den image som kom-
municeras genom reklamfilm och vi anser oss ha funnit belägg för att det förekom-
mer. Däremot påstår vi inte att det finns samma motsvarighet mellan alla företags 
image i spelfilm respektive reklamfilm. Ford var ett av ett fåtal företag som motsva-
rade de kriterier vi hade på den produktplacering som skulle analyseras, vilket tyder 
på att Ford kanske är undantaget snarare än regeln när det gäller produktplacering 
som kommunicerar samma typ av värden som de produkter som förekommer i re-
klamfilm. Däremot anser vi dock inte att det är skäligt att tro att Fords situation är 
unik.  
 
Vår åsikt är även att produktplaceringen i de filmer vi har sett i princip nästan alltid 
skulle ha kunnat undvikas. Visserligen behövs de flesta av produkterna som syns i 
scenerna, men i de allra flesta fall hade själva varumärkena och logotyperna kunnat 
undvikas utan att filmens handling påverkats. Att ha med existerande varumärken 
kan vara en form av verklighetsanknytning. Det blir en annan känsla om huvudka-
raktären beställer en Heineken jämfört med om huvudkaraktären beställer en öl och 
får en flaska med en etikett som endast är märkt med ”Öl”. Exempel på den senare 
typen av etikettanvändningen var vanligt förekommande i de barnfilmer som ingick i 
vårt urval. Även sådana scener som utspelar sig i t.ex. storstadsmiljö skulle antagli-
gen ha upplevts som underliga om det hade varit helt rent från varumärken eftersom 
den visuella förekomsten av varumärken trots allt är en del av vardagen. Oavsett om 
det handlar om en avsikt att ge filmen en större verklighetsförankring eller inte så 
handlar det alltid om att det är ett specifikt varumärke som syns eller nämns i filmen. 
Att bilen i Gran Torino just var av märket Ford var knappast en slump, men exakt 
vad som låg bakom beslutet kan inte vi besvara i den här uppsatsen. Däremot anser 
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vi att det var till Fords fördel att medverka i filmen. Reklam i den form av produkt-
placeringen som förekom i Gran Torino, och de flesta andra filmer som vi analyse-
rade är kanske något som fler företag borde göra ett medvetet beslut att satsa på. Att 
som företag exponeras i samband med en viss typ av film, oavsett vilken film, blir 
en fördel om filmen har en tydlig stämning och ett tydligt budskap som på ett posi-
tivt sätt kan överföras till bilen. Precis som Roos och Algotsson säger bidrar expone-
ring till att skapa en relation mellan företaget och deras målgrupp eftersom målgrup-
pen kan komma att sammankoppla kontexten som företaget medverkat i till företa-
get, och därigenom skapats sig en uppfattning av vad företaget står för. 78

 
 

Vi kan inte uttala oss om hur effektiv produktplaceringen i filmer egentligen är, och 
det är inte heller vår uppgift, men det kan knappast vara negativt för Ford att tittarna 
i början bara ser en bil och i slutet av filmen ser de en Ford Gran Torino med allt vad 
det innebär. Precis som den första glimten av Gran Torinon var delvis skymd av ett 
överdrag och den sista var en helbild av bilen körandes längs en väg så har den enkla 
denotationen ”bil” något mycket mer omfattande. Det hade inte behövt vara en Gran 
Torino, filmen hade knappast ändrats särskilt mycket om det inte ens hade varit en 
bil. I filmen är det misslyckade stöldförsöket av bilen tänkt att sammanföra Walt och 
Thao, en uppgift som en mängd föremål skulle ha klarat av lika bra. Gran Torino är 
inte en två timmar lång reklamfilm, men kanske fungerar den som en sådan. Samma 
möjlighet finns även för de andra filmerna som ingår i vår analys och självklart även 
för filmer i allmänhet. It does look like a Ford to us. 
 
 
 
  

                                                      
78 Roos & Algotsson, 46-47. 
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7. Förslag till vidare forskning 
Den undersökning vi utförde visade endast på vilken image det var som kommunice-
rades genom produktplacering i spelfilm, inte om det faktiskt ger en effekt, och inte 
heller om produktplaceringen var ett medvetet val från Ford.  Därför föreslår vi en 
studie som koncentrerar sig på att undersöka om tittaren faktiskt ändrar åsikt om ett 
varumärke efter att ha sett en film som exempelvis Gran Torino, samt en studie som 
undersöker produktplacering utifrån företagets perspektiv. 
 
Även en liknande undersökning som vår, men med ett annat urval skulle även vara 
av intresse för att jämföra om produktplacering förekommer i samma omfattning 
som vi har observerat.  
 
Bilföretaget Mercedes var vårt andrahandsval till den vidare analysen, skulle en 
studie om huruvida samma samband finns mellan Mercedes image i spelfilm och 
den som förekommer i deras reklamfilm uppnå samma resultat som vår studie? 
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Amores Perros (2000) 
Speltid 140 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Bil Volkswagen Sedd 00:01:23 00:03
2 Bil Dodge Använd 00:01:29 00:02 Biroll
3 Bil Dodge Använd 00:02:26 00:02 Biroll
4 Bil Volkswagen Sedd 00:46:54 00:04
5 Bil Volkswagen Sedd 00:54:29 00:02
6 Reklamskylt Coca-Cola Sedd 01:00:10 00:02
7 Klocktillverkare Citizen Nämd 01:34:36 00:01 Huvudroll
8 Bil Mercedes Använd 01:39:55 00:02 Biroll
9 Bil Mercedes Använd 01:50:25 00:04 Statist
9

10 Reklamskylt Coca-Cola Sedd 01:50:56 00:01
11 Ljudkassetband Sony Använd 02:06:34 00:02 Huvudroll

Total tid: 00:29

Avatar (2009)
Speltid 162 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Flingor Special K Nämnd 00:05:10 00.01 Biroll
2 Godis Jujube Nämnd 00:06:35 00:01 Biroll
4 Linne/Universitet Stanford University Använd 00:18:29 00:04 Biroll
5 Linne/Universitet Stanford University Använd 00:18:34 00:03 Biroll

Total tid: 00:12

Batman Begins (2005)
Speltid 140 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Reklamskylt/Försäkringsbolag Unitrin Sedd 00:24:24 00:02
2 Reklamskylt/Öl Budweiser Sedd 00:27:11 00:01
3 Reklamskylt/Öl Budweiser Sedd 00:28:25 00:03
4 Bilmärke Rolls Royce Nämnd 00:43:04 00:01 Biroll
5 Logotyp/Golfboll Titleist Använd 00:48:41 00:01 Huvudroll/Biroll
6 Hjälporganisation Salvation Army Nämnd 01:06:00 00:01 Biroll
7 Bil Lamborghini Använd 01:08:39 00:04 Huvudroll
8 Läskburk Pepsi Sedd 01:14:30 00:01

Bilaga I: Produktplacering i filmer
Alla fall av nämnd produktplacering räknas som en sekund för att få ett medelvärde oberoende av 
längden på t.ex. företagsnamn och hastighet på uttal.

Om det under samma tidsperiod förekommer flera fall av produktplacering räknas tidsperioden 
endast en gång. Ex: Mellan 00:08:01-00:08:03 i film X syns tre logotyper från tre olika företag i bild 
vilket leder till tre separata poster i tabellen. Antalet sekunder av produktplacering räknas under 
totaltiden fortfarande dock bara som två.



9 Läskburk Pepsi Sedd 01:14:35 00:01
10 Läskburk Pepsi Sedd 01:14:37 00:02
11 Bil Volvo Sedd 01:23:55 00:01

Total tid: 00:18

Cidade de Deus (2002)
Speltid 130 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Logotyp/Jeans Lee Jeans Använd 00:36:41 00:01 Biroll
2 Vapenmärke Uzi Nämnd 01:30:39 00:01 Biroll
3 Bil Mercedes Sedd 01:51:30 00:01
4 Bil Mercedes Använd 01:51:48 00:01 Biroll

Total tid: 00:04

Das Leben der Anderen (2006)
Speltid 137 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Logotyp/Piano Rönisch Använd 00:51:06 00:07 Huvudroll
2 Bilmärke Mercedes Nämnd 01:09:22 00:01 Biroll
3 Bilmärke Mercedes Nämnd 01:09:58 00.01 Biroll
4 Ölflaska Berliner Pilsner Sedd 01:11:06 00:07
5 Tidning Der Spiegel Använd 01:27:47 00:04 Biroll
6 Tidning Der Spiegel Nämnd 01:28:26 00:01 Huvudroll
7 Tidning Der Spiegel Nämnd 01:28:49 00.01 Biroll
8 Tidning Der Spiegel Nämnd 01:33:17 00:01 Biroll
9 Tidning Der Spiegel Nämnd 01:38:51 00.01 Biroll

10 Bil Mercedes Sedd 01:58:23 00:06
11 Bil Volkswagen Sedd 01:58:23 00:06
12 Tidning Der Spiegel Nämnd 02:01:45 00:01 Huvudroll

Total tid: 00:31

Dil Chahta Hai (2001)
Speltid 183 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Bildäck Dunlop Sedd 00:07:24 00:06
2 Logotyp/Keps MTV Använd 00:13:32 00:01 Statist
3 Bil Mercedes Använd 00:39:24 00:01 Huvudroll
4 Bil Mercedes Använd 00:39:54 00:10 Huvudroll
5 Bil Mercedes Använd 00:40:13 00:02 Huvudroll
6 Bil Mercedes Använd 00:40:35 00:02 Huvudroll
7 Bil Mercedes Använd 00:40:39 00:04 Huvudroll
8 Bil Mercedes Använd 00:41:09 00:05 Huvudroll
9 Logotyp/Vattenskoter Yamaha Använd 00:44:06 00:02 Biroll

10 Bil Mercedes Använd 00:52:34 00:06 Huvudroll
11 Magasin Art India Magazine Nämnd 01:02:30 00:01 Huvudroll
12 Bil Lexus Använd 01:22:17 00:10 Huvudroll
13 Bil Lexus Använd 01:24:49 00:03 Huvudroll
14 Bil Opel Använd 01:39:52 00:02 Statist
16 Dator Apple Sedd 01:54:18 00:07



17 Logotyp/Keps Nike Använd 02:31:13 00:07 Huvudroll
18 Reklamskylt/Flygbolag Qantas Sedd 02:31:45 00:01
19 Logotyp/Tröja Lacoste Använd 02:38:44 00:05 Biroll
20 Logotyp/Tröja Lacoste Använd 02:38:53 00:06 Biroll
21 Logotyp/Tröja Lacoste Använd 02:39:11 00:14 Biroll
22 Logotyp/Tröja Lacoste Använd 02:39:29 00:01 Biroll
23 Logotyp/T-shirt Hard Rock Cafe Använd 02:53:12 00:03 Statist

Total tid: 01:39

District 9 (2009) 
Speltid 112 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Dator Sony Sedd 00:01:02 00:14
2 Bensinmack Caltex Sedd 00:04:28 00:05
3 Dator Sony Sedd 00:06:14 00:03
4 Dator Sony Sedd 00:06:23 00:03
5 Dator Sony Sedd 00:06:34 00:06
6 Dator Sony Sedd 00:07:27 00:05
7 Dator Sony Sedd 01:39:33 00:08
8 Dator Sony Sedd 01:39:47 00:08

Total tid: 00:52

Donnie Darko (2001)
Speltid 113 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Presidentkanditat Dukakis/Democrats Nämnd 00:04:12 00:01 Biroll
2 Universitet Harvard University Nämnd 00:04:48 00:01 Biroll
3 Presidentkanditat Dukakis/Democrats Nämnd 00:04:53 00:01 Biroll
4 Presidentkanditat Dukakis/Democrats Nämnd 00:07:42 00:01 Biroll
5 Logotyp/Lyftkran Champion Machinery Använd 00:12:19 00:01 Statist
6 Logotyp/Lyftkran Champion Machinery Använd 00:12:35 00:02 Statist
7 Myndighet  FAA Nämnd 00:12:48 00:01 Statist
8 Myndighet FAA Nämnd 00:12:51 00:01 Statist
9 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:00 00:01 Biroll

10 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:08 00:01 Biroll
11 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:10 00:01 Huvudroll
12 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:15 00:01 Biroll
13 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:16 00:01 Biroll
14 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:17 00:01 Biroll
15 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:19 00:01 Biroll
16 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:28 00:01 Biroll
17 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:40 00:01 Huvudroll
18 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:46 00:01 Huvudroll
19 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:48 00:01 Huvudroll
20 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:33:56 00:01 Huvudroll
21 Tecknad serie Smurfs Nämnd 00:34:07 00:01 Huvudroll
22 Tv-serie Bonanza Nämnd 00:37:48 00:01 Biroll
23 Bilmärke DeLorean Nämnd 00:44:05 00:01 Huvudroll
24 Presidentkanditat Dukakis/Democrats Sedd 00:49:25 00:02



25 Film The Evil Dead Nämnd 01:03:42 00:01 Huvudroll
26 Film The Evil Dead Använd 01:04:07 00:05 Huvudroll/Biroll
27 Reklamskylt/Film The Evil Dead Sedd 01:07:03 00:04
28 Reklamskylt/Film The Last Temptation of Christ Sedd 01:07:03 00:04
29 Spel Hungry Hungry Hippos Nämnd 01:19:24 00:01 Huvudroll
30 Spel Hungry Hungry Hippos Nämnd 01:19:31 00:01 Biroll
31 Universitet Harvard University Nämnd 01:22:38 00:01 Biroll
32 Skor adidas Använd 01:26:06 00:04 Huvudroll
33 Medlemskort/Videobutik Blockbusters Sedd 01:33:17 00:02

Total tid: 00:49

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Speltid 108 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Logotyp/Tåg Long Island Railroad Sedd 00:02:02 00:06
2 Ketchupflaska Heinz Sedd 00:03:44 00:02
3 Ketchupflaska Heinz Sedd 00:03:51 00:02
4 Ketchupflaska Heinz Sedd 00:03:58 00:02
5 Bil Chevrolet Sedd 00:03:58 00:02
6 Bil Chevrolet Sedd 00:04:05 00:08
7 Ketchupflaska Heinz Sedd 00:04:05 00:08
8 Bil Jeep Sedd 00:04:05 00:08
9 Bil Saab Sedd 00:09:30 00:02

10 Bil Volvo Sedd 00:09:37 00:06
11 Bil Toyota Använd 00:09:47 00:01 Huvudroll
12 Bil Volvo Sedd 00:10:15 00:02
13 Bil Volvo Sedd 00:10:15 00:02
14 Snabbmatskedja McDonalds Nämnd 00:20:11 00:01 Biroll
15 Chipsförpackning Pringles Använd 00:36:57 00:01 Biroll
16 Ölflaska Rolling Rock Använd 00:37:43 00:09 Biroll
17 Bil Toyota Använd 00:38:17 00:03 Huvudroll
18 Ölflaska Rolling Rock Använd 00:39:25 00:09 Biroll
19 Ölflaska Rolling Rock Använd 00:39:38 00:02 Biroll
20 Bil Chevrolet Använd 01:18:48 00:03 Biroll
21 Ölflaska Rolling Rock Sedd 01:32:09 00:03
22 Logotyp/Tåg Long Island Railroad Sedd 01:35:06 00:04
23 Bil Chevrolet Använd 01:35:36 00:04 Biroll
24 Bil Toyota Använd 01:36:56 00:03 Huvudroll
25 Bil Toyota Använd 01:37:02 00:05 Huvudroll
26 Bil Toyota Använd 01:37:14 00:03 Huvudroll
27 Bil Toyota Använd 01:37:20 00:03 Huvudroll
28 Bil Toyota Använd 01:37:25 00:02 Huvudroll
29 Bil Toyota Sedd 01:37:30 00:02
30 Bil Toyota Använd 01:37:39 00:04 Huvudroll
31 Bil Toyota Använd 01:37:49 00:04 Huvudroll
32 Bil Toyota Använd 01:38:01 00:02 Huvudroll
33 Stereo Panasonic Sedd 01:39:42 00:04

Total tid: 01:42



Finding Nemo (2003)
Speltid 100 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Online-auktion E-Bay Nämnd 00:26:44 00.01 Biroll
2 Magasin Reader's Digest Nämnd 00:48:50 00:01 Biroll

Total tid: 00:02

Gran Torino (2008)
Speltid 116 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Logotyp/Keps Rebook Använd 00:04:31 00:03 Biroll
2 Logotyp/Keps Rebook Använd 00:04:36 00:03 Biroll
3 Logotyp/Keps Rebook Använd 00:04:57 00:01 Biroll
4 Logotyp/Keps Rebook Använd 00:05:00 00:01 Biroll
5 Bil Ford Gran Torino Sedd 00:07:00 00:01
6 Bildäck BF Goodrich Sedd 00:07:00 00:01
7 Bil Ford Sedd 00:09:13 00:03
8 Bil Toyota Använd 00:09:30 00:03 Biroll
9 Bilmärke Ford Nämnd 00:09:51 00:01 Biroll

10 Bil Ford Sedd 00:11:43 00:06
11 Bil Honda Använd 00:14:27 00:08 Biroll
12 Bil Honda Använd 00:14:40 00:09 Biroll
13 Bil Honda Använd 00:15:19 00:02 Biroll
14 Bil Honda Använd 00:15:40 00:07 Biroll
15 Bil Honda Använd 00:16:47 00:05 Biroll
16 Bil Honda Använd 00:16:57 00:09 Biroll
17 Bil Ford Sedd 00:17:50 00:02
18 Bil Ford Sedd 00:18:01 00:05
19 Bil Ford Sedd 00:19:03 00:03
20 Bilmärke Ford Gran Torino Nämnd 00:19:17 00:01 Biroll
21 Bil Ford Sedd 00:19:26 00:01
22 Ölburk Budweiser Använd 00:19:44 00:04 Statist
23 Alkohol Jack Daniel's Nämnd 00:20:08 00:01 Huvudroll
24 Läsk Coca-Cola Nämnd 00:20:10 00:01 Biroll
25 Reklamskylt/Öl Pabst Blue Ribbon Sedd 00:23:51 00:01
26 Bil Ford Gran Torino Sedd 00:24:14 00:03
27 Bil Ford Sedd 00:24:57 00:06
28 Bil Ford Använd 00:37:16 00:02 Huvudroll
29 Ölburk Pabst Blue Ribbon Använd 00:43:23 00:02 Huvudroll
30 Ölburk Pabst Blue Ribbon Använd 00:43:30 00:02 Huvudroll
31 Ölburk Pabst Blue Ribbon Använd/Sedd 00:43:40 00:01 Huvudroll
32 Ölburk Pabst Blue Ribbon Sedd 00:43:43 00:02
33 Ölburk Pabst Blue Ribbon Sedd 00:43:46 00:03
34 Ölburk Pabst Blue Ribbon Sedd 00:44:21 00:04
35 Bilmärke Ford Gran Torino Nämnd 00:50:16 00:01 Huvudroll
36 Bil Ford Sedd 00:55:14 00:06
37 Bil Ford Sedd 00:55:49 00:01
38 Bil Ford Sedd 00:55:58 00:01
39 Bil Ford Sedd 00:56:02 00:01



40 Bil Ford Sedd 00:56:05 00:01
41 Bil Ford Sedd 00:59:30 00:06
42 Smörjmedel WD-40 Nämnd 01:06:17 00:01 Huvudroll
43 Bilmärke Ford Gran Torino Nämnd 01:07:28 00:01 Huvudroll
44 Läskburk Coca-Cola Sedd 01:09:45 00:02
45 Ölburk Pabst Blue Ribbon Använd 01:09:45 00:02 Huvudroll
46 Ölburk Pabst Blue Ribbon Sedd 01:09:51 00:01
47 Läskburk Coca-Cola Sedd 01:09:52 00:09
48 Läskburk Coca-Cola Sedd 01:10:03 00:10
49 Läskburk Coca-Cola Sedd 01:10:16 00:08
50 Läskburk Coca-Cola Sedd 01:10:30 00:02
51 Bilmärke Ford Nämnd 01:12:07 00:01 Huvudroll
52 Bilmärke Ford Gran Torino Nämnd 01:12:17 00:01 Huvudroll
53 Bil Ford Använd 01:16:42 00:03 Huvudroll/Biroll
54 Förpackning/Öl Pabst Blue Ribbon Sedd 01:17:43 00:01
55 Förpackning/Öl Pabst Blue Ribbon Sedd 01:17:49 00:07
56 Förpackning/Öl Pabst Blue Ribbon Sedd 01:18:00 00:04
57 Bilmärke Ford Taho Nämnd 01:18:03 00:01 Biroll
58 Bilmärke Ford Gran Torino Nämnd 01:18:31 00:01 Biroll
59 Förpackning/Öl Pabst Blue Ribbon Sedd 01:18:53 00:05
60 Bil Honda Använd 01:20:53 00:04 Biroll
61 Bil Honda Använd 01:20:58 00:04 Biroll
62 Bil Honda Sedd 01:23:39 00:07
63 Bil Honda Använd 01:23:48 00:06 Biroll
64 Bil Ford Använd 01:24:55 00:17 Huvudroll
65 Bilmärke Ford Gran Torino Nämnd 01:26:46 00:01 Biroll
66 Bilmärke Ford Gran Torino Nämnd 01:26:49 00:01 Biroll
67 Bilmärke Ford Gran Torino Nämnd 01:26:51 00:01 Huvudroll
68 Ölburk Pabst Blue Ribbon Använd 01:32:48 00:01 Biroll
69 Tandkrämstub Colgate Sedd 01:38:54 00:03
70 Bilmärke Ford Gran Torino Nämnd 01:49:31 00:01 Biroll

Total tid: 03:47

Hotel Rwanda (2004)
Speltid 121 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 President Bill Clinton/Democrats Nämnd 00:00:29 00:01 Statist
2 Ölmärke Carlsberg Nämnd 00:04:16 00:01 Biroll
3 Ölmärke Heineken Nämnd 00:04:17 00:01 Biroll
4 Förpackning/Öl Heineken Sedd 00:07:54 00:07
5 Logotyp/Organisation United Nations Sedd 00:13:07 00:06
6 Bildskärm JVC Använd 00:14:29 00:07 Biroll
7 Organisation United Nations Nämnd 00:14:30 00:01 Biroll
8 Bildskärm JVC Använd 00:14:41 00:06 Biroll
9 Organisation United Nations Nämnd 00:14:46 00:01 Biroll

10 Bildskärm JVC Använd 00:14:50 00:09 Biroll
11 Logotyp/Organisation United Nations Sedd 00:14:59 00:03
12 Organisation United Nations Nämnd 00:16:47 00:01 Huvudroll
13 Bil Toyota Använd 00:24:56 00:01 Huvudroll
14 Organisation United Nations Nämnd 00:29:26 00:01 Biroll



15 Text/Bil/Organisation United Nations Sedd 00:30:01 00:01
16 Organisation United Nations Nämnd 00:37:48 00:01 Biroll
17 Organisation United Nations Nämnd 00:40:31 00:01 Huvudroll
18 Bildskärm JVC Använd 00:41:55 00:05 Biroll
19 Bildskärm JVC Använd 00:42:10 00:04 Huvudroll/Biroll
20 Organisation United Nations Nämnd 00:42:13 00:01 Biroll
21 Bildskärm JVC Använd 00:42:42 00:08 Huvudroll/Biroll
22 Bildskärm JVC Använd 00:43:06 00:06 Huvudroll/Biroll
23 Organisation United Nations Nämnd 00:51:53 00:01 Huvudroll
24 Organisation United Nations Nämnd 00:52:58 00:01 Biroll
25 Organisation United Nations Nämnd 00:53:05 00:01 Biroll
26 Organisation United Nations Nämnd 01:00:54 00:01 Biroll
27 Text/Bil/Organisation United Nations Sedd 01:06:26 00:06
28 Organisation United Nations Nämnd 01:08:30 00:01 Huvudroll
29 Bilmärke Volkswagen Nämnd 01:21:53 00:01 Huvudroll
30 Text/Bil/Organisation United Nations Sedd 01:24:09 00:03

Total tid: 01:25

Inglourious Basterds (2009)
Speltid 153 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Reklamskylt/Film The White Hell of Pitz Palu Sedd 00:38:21 00:06
2 Reklamskylt/Film The White Hell of Pitz Palu Sedd 00:38:37 00:33
3 Film The Kid Nämnd 00:39:18 00.01 Biroll
4 Reklamskylt/Film The White Hell of Pitz Palu Sedd 00:39:30 00:02
5 Vapenmärke Walther Nämnd 01:30:06 00.01 Biroll
6 Vapen Walther Använd 01:30:06 00:01 Biroll
7 Vapenmärke Walther Nämnd 01:30:13 00.01 Biroll

Total tid: 00:44

Into the Wild (2007)
Speltid 148 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Text/Universitet Emory University Sedd 00:13:40 00:05
2 Bil Cadillac Sedd 00:16:37 00:04
3 Universitet Emory University Nämd 00:17:12 00:01 Biroll
4 Universitet Harvard University Nämd 00:18:23 00:01 Huvudroll
5 Universitet Harvard University Nämd 00:18:49 00:01 Biroll
6 Bilmärke Datsun Nämd 00:19:21 00:01 Huvudroll
7 Bilmärke Cadillac Nämd 00:19:23 00:01 Biroll
8 Check/Hjälporganisation Oxfam America Använd 00:20:51 00:03 Huvudroll
9 Kuvert/Hjälporganisation Oxfam America Använd 00:21:05 00:02 Huvudroll

10 ID-kort/Universitet Emory University Använd 00:21:16 00:01 Huvudroll
11 Vägskylt/Universitet Emory University Sedd 00:25:50 00:03
12 Bil Cadillac Använd 00:26:44 00:01 Huvudroll/Biroll
13 Myndighet NASA Nämd 00:30:57 00:01 Biroll
14 Logotyp/Skördetröska John Deere Använd 00:48:40 00:01 Statist
15 Logotyp/Skördetröska John Deere Använd 00:48:45 00:01 Statist
16 Logotyp/Skördetröska John Deere Använd 00:50:27 00:05 Huvudroll/Biroll



17 Myndighet FBI Nämd 00:51:25 00:01 Statist
18 Bilmärke Datsun Nämd 00:52:16 00:01 Biroll

19 Check/Bank
Farmers & Merchants                 

State Bank Använd 00:54:39 00:03 Huvudroll

20 Skylt/Ideell Organisation Los Angeles Mission Sedd 01:11:00 00:05
21 Logotyp/Kuvert Burger King Använd 01:45:45 00:03 Huvudroll

Total tid: 00:45

Kill Bill: Volume 1 (2003)
Speltid 111 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Förpackning/Flingor Kaboom Använd 00:12:57 00:02 Biroll
2 Förpackning/Flingor Kaboom Sedd 00:13:04 00:07
3 Förpackning/Flingor Kaboom Sedd 00:13:18 00:01
4 Förpackning/Flingor Kaboom Sedd 00:13:33 00:02
5 Vapen Colt 45 Använd 00:25:55 00:01 Biroll
6 Logotyp/Keps Caterpillar Använd 00:27:51 00:05 Statist
7 Logotyp/Keps Caterpillar Använd 00:27:59 00:09 Statist
8 Logotyp/Keps Caterpillar Använd 00:28:16 00:17 Statist
9 Logotyp/Keps Caterpillar Använd 00:28:41 00:09 Statist

10 Logotyp/Keps Caterpillar Använd 00:28:56 00:02 Statist
11 Logotyp/Keps Caterpillar Använd 00:29:03 00:04 Statist
12 Reklamskylt Coca-Cola Sedd 01:05:33 00:03

Total tid: 01:02

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001)
Speltid 122 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Klocka Omega Sedd 00:12:50 00:02
2 TV Philips Sedd 00:13:26 00:08
3 Bil Volkswagen Sedd 00:19:03 00:16
4 Klocka Omega Sedd 00:28:04 00:03
5 Bil Volkswagen Sedd 00:33:34 00:04
6 TV Philips Använd 00:35:37 00:06 Huvudroll
7 TV Philips Använd 00:35:46 00:08 Huvudroll
8 TV Philips Använd 00:36:12 00:01 Huvudroll
9 TV Philips Använd 00:36:57 00:08 Huvudroll

10 Tidning France- Soir-soir Använd 00:44:30 00:02 Huvudroll
11 Tidning France- Soir-soir Använd 00:44:48 00:01 Huvudroll
12 Tidning France- Soir-soir Sedd 00:44:56 00:02
13 Tidning France- Soir-soir Använd 00:45:01 00:04 Huvudroll
14 Tidning France- Soir-soir Använd 00:45:21 00:02 Huvudroll
15 TV Philips Sedd 00:47:50 00:06
16 TV Philips Använd 00:48:02 00:04 Huvudroll
17 Klocka Jaz Använd 00:55:07 00:01 Biroll
18 Flaska/Alkohol Piper Sedd 00:59:06 00:01
19 Klocka Omega Sedd 01:00:26 00:05
20 Klocka Omega Sedd 01:17:34 00:03
21 Kopiator Photomaton Använd 01:19:02 00:07 Huvudroll



22 Fotoautomat Photomaton Sedd 01:29:32 00:02
23 Klocka Vedette Sedd 01:30:29 00:02
24 TV Philips Använd 01:35:07 00:12 Huvudroll
25 Klocka Omega Sedd 01:35:43 00:01
26 Skor Converse Använd 01:37:41 00:02 Biroll
27 Skor Converse Använd 01:38:18 00:03 Biroll
28 Fotoautomat Photomaton Nämnd 01:38:50 00:01 Berättare
29 Fotoautomat Photomaton Sedd 01:38:58 00:08
30 Cigarettpaket Gitanes Sedd 01:41:47 00:02
31 Cigarettpaket Gaulouses Sedd 01:41:49 00:01
32 Cigarettpaket Gitanes Sedd 01:42:06 00:02
33 Cigarettpaket Gitanes Sedd 01:42:12 00:03
34 Cigarettpaket Gitanes Sedd 01:42:18 00:02
35 Cigarettpaket Gitanes Sedd 01:42:35 00:03
36 Cigarettpaket Gitanes Sedd 01:42:40 00:01
37 Cigarettpaket Gitanes Sedd 01:42:46 00:02

Total tid: 02:21

Le scaphandre et le papillon (2007)
Speltid 112 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Magasin ELLE Nämnd 00:13:40 00.01 Biroll
2 Magasin ELLE Nämnd 00:13:43 00:01 Biroll
3 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Sedd 00:23:19 00:01
4 Magasin ELLE Nämnd 00:27:30 00:01 Biroll
5 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Sedd 00:36:08 00:01
6 Reklamskylt/TVspel PlayStation Sedd 01:01:44 00:01

Total tid: 00:06

Mary and Max (2009)
Speltid 80 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Text/Fotboll Sherrin Sedd 00:01:14 00:03
2 Flaska/Alkohol Baileys Sedd 00:04:51 00:02
3 Alkoholsort Baileys Nämd 00:04:52 00:01 Berättare
4 Flaska/Alkohol Baileys Sedd 00:04:56 00:01
5 Förpackning/Flingor Rice Bubbles Sedd 00:06:26 00:06
6 Diskmaskin Dishlex Använd 00:06:43 00:08 Biroll
7 Kexförpackning Weet-bix Sedd 00:06:58 00:12
8 Burk/Buljong Bonox Sedd 00:06:58 00:12
9 Flaska/Alkohol Baileys Sedd 00:06:58 00:12

10 Förpackning/Flingor Rice Bubbles Sedd 00:06:58 00:12
11 Kexförpackning Scotch Finger Biscuits Sedd 00:06:58 00:12
12 Förpackning/Smörgåspålägg Marmite Sedd 00:07:13 00:03
13 Burk/Buljong Bonox Sedd 00:07:13 00:03
14 Kexförpackning Weet-bix Sedd 00:07:16 00:02
15 Magasin National Geographic Sedd 00:08:17 00:04
16 Logotyp/Postlåda Australian Post Använd 00:13:17 00:09 Huvudroll
17 Magasin National Geographic Använd 00:15:16 00:03 Huvudroll



18 Skrivmaskin Underwood Använd 00:16:07 00:04 Huvudroll
19 Skrivmaskin Underwood Använd 00:16:15 00:01 Huvudroll
20 Skrivmaskin Underwood Använd 00:16:21 00:01 Huvudroll
21 Skrivmaskin Underwood Använd 00:17:33 00:02 Huvudroll
22 TV-program New York Lottery Sedd 00:19:39 00:03
23 Magasin National Geographic Använd 00:24:32 00:04 Huvudroll
24 Skrivmaskin Underwood Använd 00:34:54 00:04 Huvudroll
25 Skrivmaskin Underwood Använd 00:37:25 00:07 Huvudroll
26 Skrivmaskin Underwood Använd 00:37:39 00:04 Huvudroll
27 Magasin National Geographic Nämd 00:37:51 00.01 Huvudroll
28 Tidning New York Times Sedd 00:43:18 00:03
29 Medicinburk Valium Sedd 00:43:25 00:11
30 Tidning New York Times Sedd 00:43:52 00:03
31 TV-reklam New York Lottery Nämd 00:47:12 00.01 Statist
32 TV-reklam New York Lottery Sedd 00:47:12 00:01
33 Bilmärke Ferrari Nämd 00:49:36 00.01 Berättare
34 Skrivmaskin Underwood Använd 00:54:11 00:08 Huvudroll
35 Magasin National Geographic Använd 00:54:29 00:07 Huvudroll
36 Reklamannons/Magasin Canon Sedd 00:54:29 00:07
37 Tidning New York Times Sedd 00:56:46 00:08
38 Magasin National Geographic Använd 00:59:12 00:05 Huvudroll
39 Reklamannons/Magasin Canon Sedd 00:59:12 00:03
40 Skylt/Universitet University of Melbourne Sedd 01:01:12 00:12
41 Medicinburk Valium Använd 01:08:05 00:05 Huvudroll
42 Tidning Waverley Gazette Sedd 01:10:24 00:03
43 Flaska/Alkohol Baileys Sedd 01:10:32 00:04
44 Flaska/Alkohol Baileys Sedd 01:11:00 00:04
45 Logotyp/Postlåda Australian Post Använd 01:11:44 00:13 Huvudroll
46 Skrivmaskin Underwood Använd 01:15:07 00:04 Huvudroll
47 Medicinburk Valium Sedd 01:19:21 00:02
48 Medicinburk Valium Sedd 01:19:26 00:05
49 Medicinburk Valium Sedd 01:19:48 00:06
50 Skrivmaskin Underwood Sedd 01:27:00 00:07

Total tid: 03:11

Memento (2000)
Speltid 113 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Kamera Polaroid Använd 00:02:00 00:01 Huvudroll
2 Logotyp/Läskautomat Pepsi Sedd 00:07:19 00:06
3 Skylt/Kreditkort VISA Sedd 00:07:28 00:04
4 Skylt/Kreditkort MasterCard Sedd 00:07:28 00:04
5 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:07:28 00:04
6 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:07:37 00:01
7 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:07:40 00:01
8 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:07:41 00:03
9 Skylt/Kreditkort VISA Sedd 00:07:41 00:03

10 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:07:45 00:02
11 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:07:50 00:01
12 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:07:53 00:02



13 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:07:56 00:01
14 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:07:59 00:09
15 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:08:12 00:06
16 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:08:21 00:03
17 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:08:27 00:01
18 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:08:29 00:01
19 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:08:32 00:01
20 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:08:36 00:15
21 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:09:08 00:01
22 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:09:13 00:04
23 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:09:21 00:02
24 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:09:24 00:06
25 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:09:42 00:02
26 Skylt/Kreditkort VISA Sedd 00:09:42 00:02
27 Skylt/Kreditkort MasterCard Sedd 00:09:42 00:02
28 Bil Jaguar Sedd 00:11:30 00:02
29 Bil Jaguar Sedd 00:11:37 00:03
30 Bil Jaguar Använd 00:16:15 00:03 Huvudroll
31 Skylt/Kreditkort MasterCard Sedd 00:23:48 00:11
32 Skylt/Kreditkort VISA Sedd 00:23:48 00:11
33 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 00:23:58 00:01
34 Skylt/Kreditkort MasterCard Sedd 00:24:15 00:03
35 Skylt/Kreditkort VISA Sedd 00:24:15 00:03
36 Bil Jaguar Använd 00:25:27 00:03 Huvudroll
37 Vapen Smith & Wesson Sedd 00:39:06 00:02
38 Bilmärke Jaguar Nämnd 00:42:08 00:01 Biroll
39 Bil Chevrolet Använd 00:42:25 00:06 Biroll
40 Bil Jaguar Använd 00:48:20 00:01 Huvudroll
41 Kreditkort American Express Använd 00:48:27 00:01 Huvudroll
42 Bil Jaguar Sedd 00:50:20 00:07
43 Bil Jaguar Använd 00:50:34 00:02 Huvudroll
44 Bilmärke Jaguar Nämnd 01:05:03 00:01 Biroll
45 Bil Volkswagen Använd 01:13:20 00:03 Biroll
46 Kamera Polaroid Använd 01:17:40 00:01 Huvudroll
47 Bilmärke Jaguar Nämnd 01:26:57 00.01 Biroll
48 Skylt/Kreditkort VISA Sedd 01:31:02 00:01
49 Skylt/Kreditkort Discover Sedd 01:31:02 00:01
50 Skylt/Kreditkort MasterCard Sedd 01:31:02 00:01
51 Bil Chevrolet Sedd 01:42:36 00:03
52 Bil Chevrolet Sedd 01:43:37 00:03
53 Bil Chevrolet Sedd 01:43:49 00:02
54 Bil Chevrolet Sedd 01:43:58 00:02
55 Bil Jaguar Använd 01:44:12 00:01 Huvudroll
56 Kamera Polaroid Använd 01:44:17 00:01 Huvudroll
57 Bil Jaguar Använd 01:44:39 00:01 Huvudroll
58 Bil Jaguar Använd 01:45:37 00:01 Huvudroll
59 Bil Jaguar Använd 01:45:40 00:01 Huvudroll

Total tid: 02:17



Million Dollar Baby (2004)
Speltid 132 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:00:43 00:02 Statist
2 Logotyp/Shorts Everlast Använd 00:00:50 00:10 Biroll
3 Logotyp/Shorts Everlast Använd 00:02:18 00:01 Biroll
4 Reklamskylt/Däcktillverkare Michelin Sedd 00:08:08 00:17
5 Dunk/Blekmedel Clorox Sedd 00:10:31 00:08
6 Logotyp/Byxor adidas Använd 00:11:19 00:01 Statist
7 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:13:05 00:07
8 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:13:47 00:04
9 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:13:47 00:04 Huvudroll

10 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:14:37 00:04
11 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:14:45 00:07 Huvudroll
12 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:14:55 00:10 Huvudroll
13 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:16:36 00:04
14 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:16:36 00:04 Huvudroll
15 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:17:16 00:01
16 Logotyp/Boxningshandskar TKO Använd 00:17:07 00:06 Biroll
17 Logotyp/Boxningshandskar TKO Använd 00:17:17 00:17 Biroll
18 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:17:20 00:19 Huvudroll
19 Logotyp/Boxningshandskar TKO Använd 00:17:32 00:08 Biroll
20 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:17:35 00:05 Huvudroll
21 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:18:22 00:01 Huvudroll
22 Logotyp/Byxor adidas Använd 00:19:35 00:02 Statist
23 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:19:45 00:04
24 Logotyp/Boxningshandskar TKO Använd 00:19:45 00:01 Biroll
25 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:19:58 00:02 Huvudroll
26 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:20:00 00:01
27 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:20:16 00:06
28 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:20:21 00:05
29 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:20:26 00:02
30 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:20:29 00:03
31 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:20:42 00:02 Huvudroll
32 Logotyp/Mits Everlast Använd 00:20:44 00:02 Huvudroll
33 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:20:52 00:01
34 Logotyp/Sandsäck Everlast Använd 00:21:00 00:07 Biroll
35 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:26:49 00:01
36 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:26:58 00:02
37 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:29:06 00:02
38 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:29:13 00:02
39 Logotyp/Speedbag Everlast Använd 00:33:18 00:18 Huvudroll
40 Logotyp/Speedbag Everlast Sedd 00:33:48 00:04
41 Logotyp/Speedbag Everlast Sedd 00:34:01 00:17
42 Logotyp/Speedbag Everlast Sedd 00:34:19 00:08
43 Logotyp/Speedbag Everlast Sedd 00:35:27 00:05
44 Logotyp/Speedbag Everlast Sedd 00:35:34 00:26
45 Logotyp/Speedbag Everlast Använd 00:36:09 00:03 Huvudroll
46 Logotyp/Speedbag Everlast Använd 00:36:26 00:24 Huvudroll
47 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:38:01 00:09



48 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:38:01 00:09 Huvudroll
49 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:39:08 00:10
50 Logotyp/kyldisk Red Bull Sedd 00:39:08 00:05
51 Logotyp/kyldisk Red Bull Sedd 00:39:46 00:07
52 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:40:13 00:01
53 Logotyp/Hjälm Everlast Använd 00:40:36 00:03 Huvudroll
54 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:40:36 00:03 Huvudroll
55 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:40:44 00:03 Huvudroll
56 Logotyp/Hjälm Everlast Använd 00:40:44 00:04 Huvudroll
57 Logotyp/Hjälm Everlast Använd 00:41:01 00:20 Huvudroll
58 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:41:02 00:10
59 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:41:23 00:01
60 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:41:24 00:01
61 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:42:10 00:01
62 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:42:16 00:03
63 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:42:34 00:02
64 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:42:43 00:03
65 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 00:42:53 00:02
66 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Sedd 00:43:14 00:01
67 Logotyp/Shorts United Använd 00:45:06 00:01 Huvudroll
68 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:48:07 00:08
69 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:48:17 00:03
70 Logotyp/Sandsäck Everlast Sedd 00:48:26 00:06
71 Logotyp/Shorts Ringside Använd 00:50:57 00:01 Biroll
73 Logotyp/Shorts United Använd 00:52:05 00:01 Huvudroll
74 Logotyp/Shorts United Använd 00:52:23 00:04 Huvudroll
75 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:52:22 00:01 Huvudroll
76 Logotyp/Shorts United Använd 00:55:51 00:03 Huvudroll
77 Logotyp/Shorts United Använd 00:55:57 00:02 Huvudroll
78 Logotyp/Shorts United Använd 00:57:58 00:11 Huvudroll
79 Logotyp/Shorts United Använd 00:58:21 00:05 Huvudroll
80 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 00:58:21 00:05 Huvudroll
81 Banderoll/Öl Amstel Light Sedd 00:58:26 00:04
82 Banderoll/Öl Clausthaler Sedd 00:58:40 00:01
83 Banderoll/Öl Clausthaler Sedd 00:59:06 00:01
84 Banderoll/Öl Bitburger Sedd 00:59:06 00:01
85 Banderoll/Öl Amstel Light Sedd 00:59:21 00:01
86 Logotyp/Restaurangkedja Broadway Diner Sedd 01:01:24 00:14
87 Logotyp/Restaurangkedja Broadway Diner Sedd 01:01:45 00:06
88 Logotyp/Restaurangkedja Broadway Diner Sedd 01:02:00 00:11
89 Logotyp/Restaurangkedja Broadway Diner Sedd 01:02:22 00:05
90 Logotyp/Restaurangkedja Broadway Diner Sedd 01:02:49 00:05
91 Logotyp/Restaurangkedja Broadway Diner Sedd 01:03:08 00:02
92 Logotyp/Restaurangkedja Broadway Diner Sedd 01:05:02 00:07
93 Logotyp/Restaurangkedja Broadway Diner Sedd 01:05:12 00:04
94 Logotyp/Restaurangkedja Broadway Diner Sedd 01:05:48 00:06
95 Logotyp/Pall Everlast Använd 01:10:31 00:01 Huvudroll
96 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 01:24:04 00:03
97 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 01:24:24 00:05
98 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 01:25:31 00:04



99 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 01:26:16 00:03 Biroll
100 Banderoll/Öl Bud Light Sedd 01:29:20 00:03
101 Banderoll/Öl Bud Light Sedd 01:30:03 00:01
102 Logotyp/Boxningshandskar Everlast Använd 01:30:25 00:01 Huvudroll
103 T-shirt/Filmstudio Universal Studio Använd 01:44:47 00:01 Biroll
104 T-shirt/Filmstudio Universal Studio Använd 01:44:52 00:04 Biroll
105 T-shirt/Filmstudio Universal Studio Använd 01:44:57 00:01 Biroll
106 Nöjesfält Disneyland Nämnd 01:45:16 00.01 Biroll
107 T-shirt/Filmstudio Universal Studios Använd 01:45:22 00:01 Biroll
108 T-shirt/Filmstudio Universal Studios Använd 01:46:11 00:02 Biroll
109 T-shirt/Filmstudio Universal Studios Använd 01:46:30 00:04 Biroll
110 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 01:54:17 00:01
111 Logotyp/Kyldisk Coca-Cola Sedd 01:54:50 00:02

Total tid: 08:18

No Country For Old Men (2007)
Speltid 122 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Bil Ford Sedd 00:08:22 00:28
2 Bil Ford Sedd 00:13:35 00:08
3 Bil Ford Sedd 00:17:48 00:01
4 Bil Ford Sedd 00:18:24 00:02
5 Reklamskylt/Bensinstation Texaco Sedd 00:20:52 00:06
6 Reklamskylt Snickers Sedd 00:21:07 00:09
7 Reklamskylt Snickers Sedd 00:21:18 00:02
8 Reklamskylt Snickers Sedd 00:21:24 00:04
9 Reklamskylt Snickers Sedd 00:21:34 00:02

10 Reklamskylt Snickers Sedd 00:21:38 00:04
11 Reklamskylt Snickers Sedd 00:21:48 00:02
12 Reklamskylt Snickers Sedd 00:21:52 00:03
13 Reklamskylt Snickers Sedd 00:22:06 00:05
14 Reklamskylt Snickers Sedd 00:22:43 00:01
15 Reklamskylt Snickers Sedd 00:22:51 00:07
16 Reklamskylt Snickers Sedd 00:23:16 00:04
17 Reklamskylt Snickers Sedd 00:23:39 00:04
18 Reklamskylt Snickers Sedd 00:23:47 00:08
19 Bilmärke Ford Nämnd 00:29:02 00:01 Huvudroll
20 Bil Ford Sedd 00:29:56 00:01

21 Räkning/Telefonföretag
Southwestern Bell                                          

Telephone Company Använd 00:32:40 00:04 Huvudroll

22 Affärskedja Wallmart Nämnd 00:34:53 00:01 Biroll
23 Stövlar Larry Mahan Nämnd 00:39:56 00.01 Huvudroll
24 Reklamskylt/TV-bolag HBO Sedd 00:45:36 00:02
25 Bil Ford Sedd 01:35:49 00:01

Total tid: 01:51



Okuribito (2008)
Speltid 130 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Bil Toyota Använd 00:18:10 00:03 Statist

Total tid: 00:03

Oldboy (2003)
Speltid 120 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Reklamskylt/Telekomföretag SK Telecom Sedd 00:22:49 00:10
2 Logotyp/Telefonoperatör Anycall Använd 00:23:05 00:01 Biroll
3 Logotyp/Telefonoperatör Anycall Använd 00:23:07 00:01 Huvudroll
4 Logotyp/Telefonoperatör Shot Använd 00:23:08 00:01 Huvudroll
5 Reklamskylt/Telekomföretag SK Telecom Sedd 00:23:19 00:05
6 Reklamskylt/Telekomföretag SK Telecom Sedd 00:23:31 00:02
7 Logotyp/Datorprogram Nate On Sedd 00:48:19 00:02
8 Logotyp/Datorprogram Nate On Sedd 00:48:25 00:02
9 Logotyp/Datorprogram Nate On Sedd 00:48:59 00:11

10 Logotyp/Datorprogram Nate On Sedd 00:49:09 00:04
11 Klocka Karlsson Sedd 01:03:29 00:01
12 Klocka Karlsson Sedd 01:12:01 00:04
13 Klocka Karlsson Sedd 01:14:30 00:02
14 Logotyp/Affisch Wella Sedd 01:15:30 00:03
15 Logotyp/Affisch Wella Sedd 01:15:56 00:03
16 Logotyp/Affisch Wella Sedd 01:16:02 00:03
17 Logotyp/Affisch Wella Sedd 01:16:25 00:02
18 Klocka Karlsson Sedd 01:25:13 00:02
19 Logotyp/Hisstillverkare Otis LG Använd 01:27:51 00:05 Huvudroll

Total tid: 01:00

Ratatouille (2007)
Speltid 111 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Magasin Gourmet Sedd 00:00:41 00:01
2 Magasin Food & Wine Sedd 00:00:43 00:02
3 Magasin Bon Appétit Sedd 00:00:45 00:01
4 Magasin Cuisine at Home Sedd 00:00:46 00:02
5 Magasin Bon Appétit Sedd 00:00:49 00:04
6 Magasin Bon Appétit Sedd 01:08:47 00:08
7 Magasin Cuisine at Home Sedd 01:09:20 00:10
8 Magasin Gourmet Sedd 01:09:20 00:10
9 Magasin Bon Appétit Sedd 01:09:52 00:03

10 Vinsort Château Cheval Blanc Nämnd 01:26:40 00:01 Biroll
Total tid: 00:42



Requiem For a Dream (2000)
Speltid 102 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Tidning New York Post Använd 00:12:03 00:01 Huvudroll
2 Uniform/Postservice USPS Sedd 00:21:56 00:01
3 Uniform/Postservice USPS Sedd 00:22:01 00:02
4 Uniform/Postservice USPS Sedd 00:22:07 00:01
5 Logotyp/Postlåda USPS Sedd 00:37:34 00:07
6 Logotyp/Taxi NYC Taxi Sedd 00:37:41 00:01
7 Logotyp/Taxi NYC Taxi Sedd 00:37:46 00:01
8 Butikskedja Macy's Nämnd 00:40:29 00:01 Huvudroll
9 Reklamfilm/Smyckesföretag Jack Jackels Estate Jewelry Sedd 00:59:22 00:01

10 Reklamfilm/Smyckesföretag Jack Jackels Estate Jewelry Sedd 00:59:34 00:02
11 Reklamfilm/Smyckesföretag Jack Jackels Estate Jewelry Sedd 00:59:46 00:01
12 Brosch/Mimmi Pigg Disney Sedd 00:59:46 00:01
13 Mataffär Waldbaum Nämnd 01:02:32 00.01 Huvudroll
14 Mataffär Waldbaum Nämnd 01:02:36 00:01 Huvudroll

Total tid: 00:21

Sen to Chihiro no kamikakushi (2001)
Speltid 125 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Godisförpackning KitKat Sedd 00:00:22 00:10
2 Godisförpackning KitKat Sedd 00:00:36 00:02
3 Bil Audi Använd 00:01:25 00:01 Huvudroll/Biroll
4 Bil Audi Använd 00:01:52 00:01 Huvudroll/Biroll
6 Bil Audi Använd 00:01:57 00:02 Huvudroll/Biroll
7 Bil Audi Använd 00:02:01 00:05 Huvudroll/Biroll
8 Bil Audi Använd 00:02:25 00:01 Huvudroll/Biroll
9 Bil Audi Använd 00:02:42 00:01 Huvudroll/Biroll

10 Bil Audi Använd 00:03:04 00:05 Huvudroll/Biroll
Total tid: 00:28

Sin City (2005)
Speltid 124 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Bilmärke Jaguar Nämnd 00:06:57 00:01 Biroll
2 Bil Chevrolet Sedd 00:13:51 00:01
3 Bilmärke Mercedes Nämnd 00:21:24 00.01 Huvudroll
4 Bil Mercedes Sedd 00:21:24 00:02
5 Bilmärke Mercedes Nämnd 00:21:26 00.01 Huvudroll
6 Bil Lincoln Sedd 00:25:05 00:01
7 Vapen Springfield Armory Använd 00:25:30 00:01 Huvudroll
8 Bil Porsche Använd 00:31:01 00:08 Huvudroll/Biroll
9 Bil Volkswagen Sedd 00:32:07 00:03

10 Vapen Springfield Armory Sedd 00:32:44 00:01
11 Bil Chevrolet Sedd 00:50:50 00:02
12 Bil Chevrolet Sedd 00:51:03 00:03
13 Godissort Pez Nämnd 00:58:03 00:01 Huvudroll



14 Kreditkortsföretag MasterCard Nämnd 00:58:21 00:01 Huvudroll
15 Kreditkortsföretag American Express Nämnd 00:58:24 00:01 Huvudroll
16 Bärgningstjänst AAA Nämnd 01:06:17 00:01 Biroll
17 Vapen Springfield Armory Använd 01:07:55 00:01 Huvudroll
18 Vapen Springfield Armory Använd 01:08:32 00:02 Huvudroll
19 Bil Ford Använd 01:09:00 00:04 Huvudroll
20 Bilmärke Ford Thunderbird Nämnd 01:09:02 00:01 Huvudroll
21 Bil Ford Sedd 01:11:25 00:16
22 Bil Ford Sedd 01:11:46 00:04
23 Bil Ford Sedd 01:12:11 00:02
24 Bil Ford Sedd 01:12:22 00:06
25 Bil Ford Sedd 01:12:41 00:01
26 Vapenmärke Beretta Nämnd 01:36:48 00:01 Huvudroll
27 Bil Chevrolet Använd 01:38:27 00:01 Huvudroll/Biroll
28 Bil Ferrari Använd 01:45:22 00:11 Biroll
29 Bil Ferrari Sedd 01:45:35 00:04
30 Bil Ferrari Använd 01:46:06 00:02 Huvudroll
31 Bil Ferrari Sedd 01:46:22 00:11
32 Bil Ferrari Sedd 01:51:36 00:06
33 Bil Ferrari Sedd 01:52:38 00:05
34 Mobiltelefon Motorola Använd 01:53:51 00:01 Biroll

Total tid: 01:46

Slumdog Millionaire (2008)
Speltid 120 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 TV-program Who Wants to Be a Millionaire? Nämnd 00:01:30 00.01 Biroll
2 Signaturmelodi/TV-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 00:01:56 00:06
3 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 00:09:52 00:02
4 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 00:10:47 00:01
5 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 00:10:47 00:03
6 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 00:15:19 00:16
7 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 00:20:13 00:02
8 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 00:20:15 00:12
9 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 00:23:09 00:04

10 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Nämnd 00:23:13 00:01 Biroll
11 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 00:23:35 00:03
12 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 00:23:35 00:09
13 Läskflaska Coca-Cola Använd 00:24:54 00:02 Biroll
14 Läskflaska Coca-Cola Använd 00:24:59 00:03 Biroll
15 Läskflaska Coca-Cola Använd 00:25:02 00:09 Huvudroll/Biroll
16 Motorcykel Honda Använd 00:28:22 00:01 Statist
17 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 00:37:31 00:18
18 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 00:37:40 00:02
19 Skor Converse Använd 00:42:22 00:01 Huvudroll
20 Kamera Polaroid Använd 00:44:09 00:01 Huvudroll
21 Kamera Polaroid Använd 00:44:49 00:02 Huvudroll
22 Bil Mercedes Sedd 00:45:10 00:04
23 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 00:48:13 00:15
24 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 00:48:45 00:14



25 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 00:49:48 00:03
26 Kartong/Öl Kingfisher Sedd 00:51:21 00:03
27 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 00:58:41 00:18
28 Vapenmärke Colt 45 Nämnd 01:03:59 00:01 Biroll
29 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Nämnd 01:08:03 00.01 Biroll
30 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:11:22 00:02
31 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:11:32 00:11
32 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 01:11:42 00:01
33 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:11:52 00:02
34 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:19:53 00:04
35 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:23:35 00:19
36 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:24:22 00:06
37 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 01:27:28 00:03
38 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:29:14 00:01
39 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Nämnd 01:30:00 00.01 Biroll
40 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:30:13 00:13
41 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:30:33 00:18
42 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 01:32:09 00:03
43 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:32:09 00:08
44 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:32:31 00:04
45 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 01:32:41 00:13
46 Logotyp/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:35:02 00:01
47 Bil Ford Sedd 01:40:24 00:01
48 Logotyp/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:41:07 00:01
49 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Nämnd 01:42:13 00.01 Biroll
50 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:43:13 00:12
51 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:43:33 00:05
52 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:43:50 00:08
53 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:44:10 00:06
54 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:44:39 00:03
55 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:44:48 00:06
56 Mobiltelefon Nokia Använd 01:45:22 00:01 Biroll
57 Mobiltelefon Nokia Använd 01:45:33 00:01 Biroll
58 Mobiltelefon Nokia Använd 01:45:40 00:01 Biroll
59 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:46:03 00:01
60 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:46:19 00:02
61 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:46:39 00:03
62 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:47:27 00:06
63 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:47:58 00:02
64 Grafik/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Sedd 01:48:29 00:05
65 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 01:48:35 00:18
66 Signaturmelodi/Tv-program Who Wants to Be a Millionaire? Hörd 01:50:07 00:10

Total tid: 03:49



Snatch (2000)
Speltid 104 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Tv Sony Sedd 00:01:34 00:53
2 Tv Sony Sedd 00:02:54 00:32
3 Reklamskylt/Klocktillverkare Tag Heuer Sedd 00:21:51 00:01
4 Reklamskylt/Bank National Westminister Bank Sedd 00:24:56 00:02
5 Skor Nike Använd 00:49:17 00:01 Biroll
6 Tv Sony Sedd 00:51:45 00:03
7 Tv Sony Sedd 00:54:43 00:03
8 Skor Nike Använd 01:04:11 00:03 Biroll
9 Tv Sony Sedd 01:05:13 00:08

10 Tv Sony Sedd 01:05:25 00:06
11 Läskburk Coca-Cola Sedd 01:08:44 00:01
12 Vapenmärke Desert Eagle 0.5  Nämd 01:12:25 00:01 Biroll
13 Vapen Desert Eagle 0.5 Sedd 01:12:33 00:01
14 Bil BMW Använd 01:15:53 00:07 Biroll
15 Vapenmärke Desert Eagle 0.5 Nämd 01:16:34 00.01 Biroll

Total tid: 02:02

Star Trek (2009)
Speltid 127 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Bil Corvette Använd 00:12:06 00:02 Huvudroll
2 Biltelefon Nokia Använd 00:12:16 00:01 Huvudroll
3 Biltelefon Nokia Använd 00:12:30 00:01 Huvudroll
4 Ölmärke Budweiser Nämd 00:20:15 00.01 Biroll
5 Alkoholsort Jack Daniel's Nämd 00:20:28 00:01 Biroll
6 Reklamskylt/Öl Budweiser Sedd 00:22:22 00:01

Total tid: 00:07

Swades: We, the People (2004)
Speltid 210 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 00:01:16 00:02
2 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 00:01:33 00:04
3 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 00:01:42 00:01
4 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 00:01:48 01:16
5 Myndighet NASA Nämnd 00:02:08 00:01 Biroll
6 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 00:02:26 00:05
7 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 00:02:34 00:14
8 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 00:02:51 00:53
9 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 00:03:34 00:13

10 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 00:03:52 01:09
11 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 00:04:28 00:12
12 Bil Jaguar Använd 00:04:44 00:04 Huvudroll
13 Dator Apple Sedd 00:05:22 00:13
14 Läskburk Coca-Cola Sedd 00:05:41 00:07
15 Skylt/Kreditkort VISA Sedd 00:21:32 00:07



16 Skylt/Kreditkort MasterCard Sedd 00:21:32 00:07
17 Bilstereo Pioneer Sedd 00:24:43 00:02
18 Bilstereo Pioneer Sedd 00:30:10 00:01
19 Myndighet NASA Nämnd 00:43:28 00:01 Biroll
20 Myndighet NASA Nämnd 00:43:28 00:01 Huvudroll
21 Myndighet NASA Nämnd 00:43:30 00:01 Huvudroll
22 Myndighet NASA Nämnd 00:43:31 00:01 Huvudroll
23 Myndighet NASA Nämnd 00:43:35 00:01 Huvudroll
24 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 00:46:15 00:01
25 Dator Apple Använd 00:46:19 00:05 Huvudroll
26 Cigarettpaket Marlboro Sedd 00:47:08 00:05
27 Cigarettpaket Marlboro Sedd 00:47:18 00:01
28 Shampooflaska FA Sedd 00:50:03 00:09
29 Dator Apple Sedd 00:50:16 00:13
30 Cigarettpaket Marlboro Sedd 00:50:36 00:01
31 Mobiltelefon Motorola Sedd 00:50:36 00:01
32 Cigarettpaket Marlboro Sedd 00:50:49 00:01
33 Mobiltelefon Motorola Sedd 00:50:49 00:01
34 Cigarettpaket Marlboro Använd 00:51:03 00:01 Biroll
35 Mobiltelefon Motorola Sedd 00:51:03 00:01
36 Cigarettpaket Marlboro Använd 00:51:24 00:01 Huvudroll
37 Myndighet NASA Nämnd 00:55:30 00:01 Huvudroll
38 Myndighet NASA Nämnd 01:05:10 00:01 Biroll
39 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 01:39:29 00:06
40 Dator Apple Använd 01:47:31 01:25 Huvudroll
41 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 02:54:07 00:03
42 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 02:54:44 00:02
43 Logotyp/Vimpel NASA Sedd 02:55:25 00:16
44 Dator Apple Använd 02:56:57 00:01 Huvudroll
45 Logotyp/Nyckelband NASA Använd 02:56:58 00:04 Huvudroll
46 Bil Jaguar Använd 02:57:47 00:03 Huvudroll
47 Reklamskylt/Myndighet NASA Sedd 03:00:03 00:42

Total tid: 06:57



The Bourne Ultimatum (2007)
Speltid 115 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Text/Myndighet CIA Sedd 00:03:50 00:05
2 Skylt/Myndighet CIA Sedd 00:03:55 00:04
3 Nyhetsbolag CNN Nämnd 00:05:09 00.01 Statist
4 Reklamskylt/Telekomföretag BT Sedd 00:09:17 00:01
5 Text/Myndighet CIA Sedd 00:09:21 00:02
6 Datorskärm Panasonic Sedd 00:09:24 00:01
7 Logotyp/Headset Telex Använd 00:09:34 00:03 Statist
8 Text/Myndighet CIA Sedd 00:09:39 00:02
9 Text/Myndighet CIA Sedd 00:09:57 00:03

10 Tidning The Guardian Nämnd 00:10:11 00:01 Statist
11 Tidning The Guardian Använd 00:10:34 00:02 Huvudroll
12 Reklamskylt/Kollektivtrafik SNCF Sedd 00:10:39 00:05
13 Datorskärm HP Använd 00:10:49 00:02 Biroll/Statist
14 Datorskärm HP Använd 00:11:05 00:02 Statist
15 Datorskärm HP Använd 00:11:08 00:02 Statist
16 Datorskärm HP Använd 00:11:20 00:03 Statist
17 Myndighet NSA Nämnd 00:11:30 00.01 Biroll
18 Text/Myndighet CIA Sedd 00:11:50 00:01
19 Text/Myndighet CIA Sedd 00:11:53 00:06
20 Text/Myndighet BND Sedd 00:11:53 00:06
21 Text/Myndighet CIA Sedd 00:12:00 00:03
22 Reklamskylt/Tidning The Guardian Sedd 00:12:55 00:02
23 Bil Seat Sedd 00:12:59 00:01
24 Datorskärm HP Använd 00:13:14 00:01 Statist
25 Reklamskylt/Tidning The Guardian Sedd 00:14:34 00:01
26 Datorskärm Panasonic Använd 00:14:41 00:01 Statist
27 Bil MINI Sedd 00:14:46 00:01
28 Reklamskylt/Telekomföretag 3 Sedd 00:15:27 00:02
29 Reklamskylt/Affärskedja The Carphone Warehouse Sedd 00:15:29 00:02
30 Bil Saab Använd 00:15:47 00:02 Statist
31 Jacka/Basketlag Chicago Bulls Använd 00:16:13 00:01 Statist
32 Bil Chrysler Sedd 00:16:16 00:01
33 Reklamskylt/Biluthyrning AVIS Sedd 00:16:43 00:01
34 Bilmärke Chrysler Nämnd 00:16:44 00:01 Huvudroll
35 Bil Chrysler Sedd 00:16:46 00:02
36 Datorskärm Panasonic Använd 00:17:29 00:01 Statist
37 Bil Land Rover Sedd 00:18:00 00:01
38 Datorskärm HP Sedd 00:18:47 00:01
39 Bil BMW Använd 00:18:49 00:05 Statist
40 Bil BMW Använd 00:18:57 00:02 Statist
41 Reklamskylt/Telekomföretag 3 Sedd 00:19:52 00:01
42 Reklamskylt/Telekomföretag 3 Sedd 00:20:49 00:01
43 Reklamskylt/Snabbmat Upper Crust Sedd 00:21:44 00:02
44 Reklamskylt/Snabbmat Delice de France Sedd 00:21:44 00:02
45 Reklamskylt/Snabbmat a piece of cake Sedd 00:21:55 00:01
46 Reklamskylt/Snabbmat Millie's Cookies Sedd 00:21:55 00:01
47 Magasin TIME Sedd 00:22:01 00:01



48 Magasin Heat Sedd 00:22:01 00:01
49 Reklamskylt/Klädbutik Monsoon Sedd 00:22:21 00:01
50 Skylt/Affärskedja WHSmith Sedd 00:22:21 00:01
51 Ölburk Foster's Sedd 00:22:27 00:01
52 Reklamskylt/Klädbutik Monsoon Sedd 00:22:28 00:01
53 Ölburk Foster's Sedd 00:22:29 00:02
54 Flaska/Alkohol Smirnoff Sedd 00:22:29 00:02
55 Ölburk Carlsberg Sedd 00:22:29 00:02
56 Ölburk Foster's Sedd 00:22:38 00:01
57 Mobiltelefon Motorola Använd 00:24:26 00:01 Biroll
58 Reklamskylt/Tåg Eurostar Sedd 00:24:36 00:01
59 Reklamskylt/Telekomföretag 3 Sedd 00:24:36 00:01
60 Reklamskylt/Telekomföretag 3 Sedd 00:24:38 00:01
61 Reklamskylt/Programvara Symantec Sedd 00:24:49 00:02
62 Reklamskylt/Kreditkort MasterCard Sedd 00:24:51 00:01
63 Reklamskylt/Affärskedja WHSmith Sedd 00:25:39 00:01
64 Reklamskylt/Snabbmat Burger King Sedd 00:25:39 00:01
65 Reklamskylt/Moped Vespa Sedd 00:27:03 00:02
66 Datorskärm CTX Använd 00:27:05 00:02 Statist
67 Datorskärm CTX Använd 00:27:10 00:01 Statist
68 Text/Myndighet CIA Sedd 00:27:14 00:02
69 Söktjänst Google Använd 00:27:29 00:02 Huvudroll
70 Söktjänst Google Använd 00:27:32 00:01 Huvudroll
71 Logotyp/Myndighet CIA Sedd 00:28:10 00:01
72 Bil Mercedes Använd 00:28:19 00:01 Biroll
73 Reklamskylt/Affärskedja Fuji Film Sedd 00:28:19 00:01
74 Reklamskylt/Klädbutik Moviestar Sedd 00:28:19 00:01
75 Bil Mercedes Använd 00:28:22 00:01 Biroll
76 Bil Peugeot Använd 00:31:00 00:01 Huvudroll
77 Bil Peugeot Använd 00:31:06 00:01 Huvudroll
78 Bil Peugeot Använd 00:31:23 00:01 Huvudroll
79 Reklamskylt/Restaurang Spott Sedd 00:31:27 00:01
80 Tidning The Guardian Nämnd 00:31:52 00:01 Statist
81 Myndighet CIA Nämnd 00:32:32 00.01 Biroll
82 Bil Peugeot Använd 00:41:12 00:01 Statist
83 Bil Audi Sedd 00:41:18 00:01
84 Bil Peugeot Sedd 00:41:34 00:01
85 Bil Volkswagen Använd 00:41:46 00:01 Huvudroll/Biroll
86 Datorskärm HP Använd 00:46:57 00:02 Statist
87 Färja Comanav Sedd 00:48:05 00:02
88 Färja Comanav Sedd 00:48:21 00:03
89 Mobiltelefon Motorola Använd 00:49:32 00:02 Biroll
90 Programvara Symantec Använd 00:49:34 00:02 Huvudroll
91 Logotype/Myndighet CIA Sedd 00:49:40 00:02
92 Mobiltelefon Motorola Använd 00:50:26 00:02 Biroll
93 Bil Volkswagen Sedd 00:50:49 00:01
94 Bil Mitsubishi Sedd 00:51:04 00:01
95 Datorskärm HP Använd 00:53:22 00:01 Statist
96 Bil Mercedes Använd 00:55:01 00:01 Biroll
97 Bil Mercedes Använd 00:55:12 00:01 Biroll



98 Bil Mercedes Använd 00:55:14 00:01 Biroll
99 Reklamskylt LG Sedd 00:55:15 00:01

100 Moped Vespa Sedd 00:55:19 00:01
101 Bil Mercedes Använd 00:55:21 00:01 Biroll
102 Bil Mercedes Använd 00:55:27 00:01 Biroll
103 Bil Mercedes Sedd 00:55:52 00:02
104 Bil Suzuki Sedd 00:56:18 00:01
105 Logotyp/Myndighet CIA Sedd 01:09:08 00:01
106 Text/Myndighet CIA Sedd 01:09:41 00:01
107 Text/Myndighet CIA Sedd 01:09:43 00:01
108 Text/Myndighet CIA Sedd 01:09:56 00:01
109 Text/Myndighet CIA Sedd 01:13:13 00:02
110 Reklamskylt/Logistikföretag Fedex Sedd 01:15:15 00:01
111 Logotyp/Myndighet CIA Sedd 01:15:48 00:01
112 Reklamskylt/Kontorsmaterial Staples Sedd 01:18:01 00:02
113 Mobiltelefon Motorola Sedd 01:18:30 00:01
114 Reklamskylt/Telekomföretag Verizon Sedd 01:18:43 00:01
115 Söktjänst Google Använd 01:19:06 00:02 Huvudroll
116 Reklamskylt/Bank North Fork Bank Sedd 01:19:20 00:01
117 Bil Lincoln Använd 01:19:35 00:01 Statist
118 Bil Mercedes Sedd 01:20:11 00:04
119 Bil Volvo Sedd 01:20:11 00:04
120 Bil Volvo Sedd 01:20:28 00:02
121 Vapen SIG Sauer Använd 01:20:43 00:01 Huvudroll
122 Bil Mercedes Sedd 01:20:56 00:02
123 Bil Volvo Sedd 01:20:56 00:02
124 Bil Volvo Sedd 01:21:27 00:01
125 Bil Mercedes Sedd 01:21:27 00:01
126 Bil Mercedes Sedd 01:21:30 00:02
127 Bil Volvo Sedd 01:21:30 00:02
128 Logotyp/Myndighet CIA Sedd 01:21:32 00:02
129 Text/Myndighet CIA Sedd 01:21:40 00:02
130 Telefon Panasonic Använd 01:21:52 00:01 Biroll
131 Bil Chrysler Använd 01:22:48 00:01 Biroll
132 Bil Chrysler Använd 01:23:01 00:01 Biroll
133 Bil Opel Sedd 01:23:01 00:01
134 Bil Chrysler Sedd 01:23:03 00:01
135 Reklamskylt/Bank Washington Mutual Sedd 01:23:12 00:01
136 Reklamskylt/TV-bolag A&E Sedd 01:23:12 00:01
137 Bil Dodge Använd 01:23:19 00:01 Biroll
138 Bil Audi Sedd 01:23:39 00:01
139 Bil Audi Använd 01:24:09 00:01 Huvudroll
140 Bil Ford Använd 01:24:09 00:01 Biroll
141 Bil Audi Använd 01:24:10 00:01 Huvudroll
142 Bil Mercedes Sedd 01:24:10 00:01
143 Logotyp/Bil/Polis NYPD Sedd 01:24:49 00:01
144 Logotyp/Bil/Polis NYPD Använd 01:25:02 00:01 Huvudroll
145 Logotyp/Bil/Polis NYPD Använd 01:25:06 00:01 Huvudroll
146 Bil Lincoln Använd 01:25:56 00:01 Biroll
147 Bil Lincoln Använd 01:26:12 00:01 Biroll



148 Bil Ford Använd 01:26:19 00:01 Biroll
149 Bil Chevrolet Använd 01:26:20 00:01 Huvudroll
150 Bil Chevrolet Använd 01:26:31 00:01 Huvudroll
151 Logotyp/Bil/Polis NYPD Använd 01:27:18 00:01 Huvudroll
152 Bil Volkswagen Använd 01:27:39 00:01 Biroll
153 Bil Volkswagen Använd 01:27:48 00:02 Biroll
154 Bil Chrysler Använd 01:30:11 00:02 Biroll
155 Bil Lincoln Använd 01:30:14 00:01 Biroll
156 Bil Lincoln Använd 01:31:15 00:01 Biroll
157 Bil Chrysler Använd 01:31:17 00:01 Biroll
158 Text/Myndighet CIA Sedd 01:32:15 00:02
159 Logotyp/TV-bolag NBC Sedd 01:42:14 00:04
160 TV Sony Använd 01:42:14 00:04 Biroll
161 Logotyp/TV-bolag NBC Sedd 01:42:34 00:09
162 TV Sony Använd 01:42:34 00:09 Biroll
163 Logotyp/TV-bolag NBC Sedd 01:42:53 00:04

Total tid: 03:49

The Dark Knight (2008)
Speltid 152 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Bil BMW Sedd 00:06:12 00:01
2 Reklamskylt/Livsförsäkring Unitrin Sedd 00:06:23 00:02
3 Reklamskylt/Bank Chase Sedd 00:06:23 00:05
4 Lotteri Powerball Nämnd 00:06:40 00:01 Statist
5 Bil Ford Använd 00:07:23 00:03 Statist
6 Högtalare Bang & Olufsen Sedd 00:11:39 00:03
7 Bil Bentley Sedd 00:12:02 00:01
8 Dansgrupp The Moscow Ballet Nämnd 00:19:43 00:01 Huvudroll
9 Myndighet CIA Nämnd 00:27:53 00.01 Biroll

10 Reklamskylt Canon Sedd 00:31:43 00:08
11 Helikopter/Transportföretag Heliservices Sedd 00:31:51 00:02
12 Mobiltelefon Nokia Använd 00:32:39 00:01 Biroll
13 Reklamskylt Canon Sedd 00:33:33 00:01
14 Mobiltelefon Nokia Använd 00:33:41 00:05 Huvudroll
15 Reklamskylt/Hotellkedja Hotel Monaco Sedd 00:41:16 00:04
16 Dator Dell Sedd 00:41:16 00:01
17 TV Bang & Olufsen Använd 00:42:25 00:01 Huvudroll/Biroll
18 Högtalare Bang & Olufsen Använd 00:42:26 00:02 Huvudroll/Biroll
19 TV Bang & Olufsen Använd 00:42:28 00:07 Huvudroll/Biroll
20 Högtalare Bang & Olufsen Använd 00:42:35 00:04 Huvudroll/Biroll
21 TV Bang & Olufsen Använd 00:42:39 00:07 Huvudroll/Biroll
22 Högtalare Bang & Olufsen Använd 00:42:46 00:05 Huvudroll/Biroll
23 TV Bang & Olufsen Använd 00:42:51 00:07 Huvudroll/Biroll
24 Högtalare Bang & Olufsen Använd 00:42:58 00:03 Huvudroll/Biroll
25 TV Bang & Olufsen Använd 00:43:01 00:14 Huvudroll/Biroll
26 Bil Mercedes Använd 00:48:48 00:02 Statist
27 Reklamskylt/Bank Chase Sedd 00:55:26 00:06
28 Bil Ford Sedd 00:55:37 00:02
29 Motorcykel MV Agusta Använd 00:59:49 00:02 Huvudroll



30 Tangentbord Logitech Använd 00:59:51 00:01 Biroll
31 Bil BMW Sedd 01:00:03 00:02
32 Lastbil Ford Sedd 01:00:03 00:01
33 Bil Ford Sedd 01:00:19 00:01
34 Reklamskylt/Bank Harris Bank Sedd 01:00:30 00:01
35 TV Bang & Olufsen Använd 01:11:02 00:02 Biroll
36 Kamera Canon Eos Använd 01:11:12 00:01 Statist
37 Kamera Canon Eos Använd 01:11:25 00:03 Statist
38 Ljusstake Georg Jensen Sedd 01:12:24 00:02
39 Bil Ford Använd 01:15:19 00:02 Statist
40 Reklamskylt/Investmentbolag Scottrade Sedd 01:21:33 00:01
41 Reklamskylt/Bank Harris Bank Sedd 01:22:05 00:01
42 Reklamskylt/Bank Harris Bank Sedd 01:22:10 00:01
43 TV Bang & Olufsen Använd 01:39:56 00:09 Biroll
44 TV Bang & Olufsen Använd 01:43:12 00:06 Huvudroll/Biroll
45 TV Bang & Olufsen Använd 01:44:21 00:05 Huvudroll/Biroll
46 TV Bang & Olufsen Sedd 01:44:59 00:02
47 Högtalare Bang & Olufsen Sedd 01:44:59 00:03
48 Högtalare Bang & Olufsen Sedd 01:45:02 00:01
49 Högtalare Bang & Olufsen Sedd 01:45:04 00:02
50 TV Bang & Olufsen Sedd 01:45:04 00:02
51 Bilmärke Lamborghini Nämnd 01:45:09 00.01 Biroll
52 Bil Lamborghini Använd 01:45:12 00:07 Huvudroll
53 Bil Lamborghini Använd 01:45:59 00:01 Huvudroll
54 Bil Lamborghini Använd 01:46:12 00:02 Huvudroll
55 Bil Lamborghini Använd 01:46:31 00:04 Huvudroll
56 Reklamskylt/Bank Chase Sedd 01:46:34 00:01
57 Mobiltelefon Nokia Använd 01:46:55 00:03 Biroll
58 Mobiltelefon Nokia Använd 01:47:11 00:03 Biroll
59 Mobiltelefon Nokia Använd 01:47:17 00:02 Biroll
60 Bil Lamborghini Använd 01:49:22 00:03 Huvudroll
61 Bil Ford Sedd 01:49:25 00:02
62 Bil Lamborghini Använd 01:49:27 00:03 Huvudroll
63 Bil Dodge Sedd 01:49:32 00:01
64 Bil Ford Sedd 01:49:36 00:01
65 Bil Ford Sedd 01:51:09 00:01
66 Bil Ford Sedd 01:51:16 00:02
67 Bil Lamborghini Använd 01:51:16 00:08 Huvudroll
68 Logotyp/Strålkastare Magnum Products Sedd 01:53:22 00:02
69 Bildskärm X2gen Använd 01:53:47 00:02 Biroll
70 Reklamskylt/Hotellkedja Hotel Monaco Sedd 01:54:41 00:01
71 Uniform/Militär U:S Army Sedd 02:02:27 00:01
72 Uniform/Militär U:S Army Sedd 02:02:36 00:03
73 Uniform/Militär U:S Army Sedd 02:02:40 00:01
74 Uniform/Militär U:S Army Sedd 02:04:13 00:05
75 Uniform/Militär U:S Army Sedd 02:07:34 00:01

Total tid: 03:21



The Departed (2006)
Speltid 151 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Reklamskylt/Läsk Coca-Cola Sedd 00:01:32 00:04
2 Godisförpackning Halls Sedd 00:01:44 00:01
3 Godisförpackning Twizzlers Sedd 00:01:44 00:01
4 Godisförpackning Halls Sedd 00:02:07 00:01
5 Ketchupflaska Heinz Sedd 00:02:10 00:01
6 Godisförpackning Twizzlers Sedd 00:02:10 00:01
7 Godisförpackning Halls Sedd 00:02:14 00:03
8 Brödpåse Wonder Bread Använd 00:02:48 00:01 Statist
9 Brödpåse Wonder Bread Sedd 00:02:52 00:01

10 Soppburk Campbells Använd 00:02:52 00:01 Statist
11 Serietidning Marvel Sedd 00:03:23 00:01
12 Serietidning Marvel Sedd 00:03:25 00:01
13 Polis Massachusetts State Polis Nämnd 00:06:31 00:01 Statist
14 Polis Massachusetts State Polis Sedd 00:11:24 00:02
15 Polis Massachusetts State Polis Sedd 00:11:33 00:04
16 Polis Massachusetts State Polis Nämnd 00:14:13 00:01 Biroll
17 Bil Saab Sedd 00:18:30 00:04
18 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:18:44 00:07 Huvudroll
19 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Sedd 00:18:53 00:03
20 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:19:36 00:01 Huvudroll
21 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:19:44 00:06 Huvudroll
22 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:19:59 00:01 Huvudroll
23 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:20:09 00:05 Huvudroll
24 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:25:30 00:02 Statist
25 Universitet Suffolk University Nämnd 00:26:31 00:01 Biroll
26 Universitet Harvard University Nämnd 00:26:34 00:01 Huvudroll
27 Universitet Suffolk University Nämnd 00:26:38 00:01 Huvudroll
28 Universitet University of Massachusetts Nämnd 00:26:41 00:01 Biroll
29 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:27:24 00:01 Biroll
30 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:27:26 00:01 Biroll
31 Reklamskylt/Läsk Coca-Cola Sedd 00:27:33 00:03
32 Reklamskylt/Öl Budweiser Sedd 00:27:54 00:02
33 Reklamskylt/Öl Budweiser Sedd 00:28:05 00:17
34 Reklamskylt/Öl Heineken Sedd 00:28:11 00:11
35 Reklamskylt/Öl Heineken Sedd 00:28:28 00:01
36 Reklamskylt/Öl Bud Light Sedd 00:28:49 00:04
37 Reklamskylt/Öl Coors Light Sedd 00:35:34 00:03
38 Bil GMC Sedd 00:37:08 00:01
39 Bil Ford Sedd 00:37:15 00:01
40 Sjukhus Boston City Hospital Nämnd 00:40:40 00:01 Huvudroll
41 Reklamskylt/Smörjmedel Red Line Sedd 00:41:06 00:03
42 Reklamskylt/Smörjmedel Red Line Sedd 00:41:17 00:02
43 Reklamskylt/Smörjmedel Red Line Sedd 00:41:47 00:01
44 Reklamskylt/Öl Heineken Sedd 00:43:13 00:01
45 Reklamskylt/Öl Heineken Sedd 00:43:18 00:04
46 Reklamskylt/Öl Heineken Sedd 00:45:23 00:03
47 Jacka adidas Använd 00:46:16 00:01 Biroll



48 Jacka adidas Använd 00:47:21 00:01 Biroll
49 Läskburk Sprite Använd 00:52:22 00:01 Huvudroll
50 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:56:38 00:02 Huvudroll
51 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:56:45 00:03 Huvudroll
52 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:56:49 00:02 Huvudroll
53 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:56:57 00:05 Huvudroll
54 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:57:07 00:04 Huvudroll
55 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 00:57:14 00:02 Huvudroll
56 Läskburk Coca-Cola Sedd 00:59:32 00:01
57 Mobiltelefon Samsung Använd 01:00:20 00:01 Biroll
58 Myndighet NASA Nämnd 01:01:02 00:01 Statist
59 Mugg/Polis Massachusetts State Police Sedd 01:04:59 00:07
60 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 01:05:13 00:01 Huvudroll
61 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 01:05:41 00:01 Huvudroll
62 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 01:05:50 00:04 Huvudroll
63 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:07:08 00:02 Biroll
64 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:07:11 00:01 Biroll
65 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:07:18 00:01 Biroll
66 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:07:21 00:02 Biroll
67 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:07:27 00:02 Biroll
68 Diplom/Universitet University of Massachusetts Använd 01:07:30 00:02 Huvudroll
69 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:07:32 00:02 Biroll
70 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:07:41 00:03 Biroll
71 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:08:01 00:02 Biroll
72 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:08:04 00:11 Biroll
73 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:08:18 00:01 Biroll
74 Mobiltelefon/Telekomföretag Sprint Använd 01:08:22 00:01 Biroll
75 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:08:28 00:01 Biroll
76 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:09:33 00:02 Biroll
77 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:09:58 00:06 Biroll
78 Logtyp/T-shirt Harvard University Använd 01:10:25 00:02 Biroll
79 Myndighet FBI Nämnd 01:12:12 00.01 Statist
80 Myndighet FBI Nämnd 01:12:14 00:01 Huvudroll
81 Myndighet FBI Nämnd 01:12:23 00.01 Huvudroll
82 Myndighet FBI Nämnd 01:12:47 00:01 Statist
83 Keps/Baseboll-lag Boston Red Sox Använd 01:13:01 00:01 Huvudroll
84 Myndighet FBI Nämnd 01:13:15 00:01 Huvudroll
85 Myndighet FBI Nämnd 01:13:16 00.01 Biroll
86 Myndighet FBI Nämnd 01:13:19 00:01 Huvudroll
87 Universitet University of Notre Dame Nämnd 01:13:45 00.01 Biroll
88 Grävmaskin Caterpillar Sedd 01:14:50 00:04
89 Logotyp/Kartong Dell Sedd 01:15:06 00:01
90 Logotyp/Kartong Dell Sedd 01:15:09 00:01
91 Logotyp/Kartong Dell Sedd 01:15:12 00:05
92 Logotyp/Kartong Dell Sedd 01:15:36 00:02
93 Logotyp/Kartong Dell Sedd 01:16:04 00:01
94 Logotyp/Kartong Dell Sedd 01:16:10 00:01
95 Ölburk Budweiser Använd 01:19:46 00:04 Biroll
96 Mobiltelefon Samsung Använd 01:20:40 00:01 Huvudroll
97 Polis Boston Police Department Nämnd 01:27:29 00.01 Biroll



98 Myndighet FBI Nämnd 01:27:37 00:01 Huvudroll
99 Myndighet FBI Nämnd 01:27:41 00.01 Biroll

100 Datorskärm Dell Sedd 01:33:53 00:04
101 Datorskärm Dell Sedd 01:34:09 00:02
102 Polis Massachusetts State Police Nämnd 01:34:13 00:01 Biroll
103 Datorskärm Dell Sedd 01:34:40 00:05
104 Datorskärm Dell Sedd 01:35:04 00:04
105 Diplom/Konsumentguide Zagat Survey Sedd 01:35:38 00:03
106 Datorskärm Dell Sedd 01:37:29 00:04
107 Myndighet FBI Nämnd 01:41:05 00.01 Huvudroll
108 Bil Chevrolet Använd 01:41:36 00:02 Biroll
109 Bil Chevrolet Sedd 01:41:39 00:03
110 Mobiltelefon/Telekomföretag Sprint Sedd 01:49:27 00:02
111 Mobiltelefon/Telekomföretag Sprint Använd 01:49:36 00:01 Huvudroll
112 Mobiltelefon/Telekomföretag Sprint Använd 01:49:51 00:01 Huvudroll
113 Mobiltelefon Samsung Sedd 01:50:07 00:02
114 Mobiltelefon Samsung Använd 01:50:11 00:02 Huvudroll
115 Myndighet FBI Sedd 01:52:33 00:04
116 Fordon Gradall Sedd 01:59:23 00:01
117 Fordon Gradall Sedd 01:59:27 00:01
118 Fordon Gradall Sedd 01:59:31 00:03
119 Stereo McIntosh Använd 02:08:34 00:02 Biroll
120 Polis Massachusetts State Police Nämnd 02:11:36 00:01 Huvudroll

Total tid: 04:30

The Pianist (2002) 
Speltid 150 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Pianomärke Bechstein Nämnd 00:13:18 00.01 Biroll
2 Piano Steinway&Sons Använd 02:16:48 05:38 Huvudroll

Total tid: 05:39

The Wrestler (2008)
Speltid 109 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Logotyp/Tröja/Hockeylag Trenton Devils Använd 00:03:12 00:02 Statist
2 Logotyp/Kartong/Flingor Cheerios Sedd 00:08:47 00:02
3 Logotyp/Kartong/Blekmedel Clorox Sedd 00:08:49 00:06
4 Logotyp/Kartong/Flingor Cheerios Sedd 00:08:59 00:04
5 Kartong/Blekmedel Clorox Sedd 00:08:59 00:02
6 Kartong/Bakplåtspapper Reynolds Cut-rite Wax Paper Sedd 00:08:59 00:02
7 Logotyp/Kartong/Flingor Cheerios Sedd 00:09:01 00:04
8 Bilmärke Cadillac Nämd 00:11:10 00:01 Huvudroll

9 Banderoll/Wrestling-arrangör WXW Sedd 00:13:03 00:02

10 Banderoll/Wrestling-arrangör WXW Sedd 00:13:27 00:05

11
Reklamskylt/Wrestling-

arrangör WXW Sedd 00:14:03 00:01



12
Reklamskylt/Wrestling-

arrangör WXW Sedd 00:14:06 00:02

13
Reklamskylt/Wrestling-

arrangör WXW Sedd 00:14:35 00:02

14 Banderoll/Wrestling-arrangör WXW Sedd 00:15:39 00:03

15 Film Passion of the Christ Nämd 00:22:20 00:01 Biroll
16 Reklamskylt/Affärskedja Jersey Dollar Sedd 00:26:10 00:11
17 Reklamskylt/Valutaöverföring Western Union Sedd 00:26:10 00:11
18 TV-spelskonsol Nintendo Nämd 00:41:10 00:01 Huvudroll
19 TV-spel Call of Duty Nämd 00:41:20 00:01 Biroll
20 TV-spel Call of Duty Nämd 00:41:21 00:01 Biroll
21 TV-spel Call of Duty Nämd 00:41:28 00:01 Biroll
22 TV-spel Call of Duty Nämd 00:41:28 00:01 Huvudroll
23 TV-spel Call of Duty Nämd 00:41:42 00:01 Biroll
24 Logotyp/Tröja/Hockeylag Trenton Devils Använd 00:49:51 00:02 Statist
25 Tröja/Logotyp Rebook Använd 00:49:54 00:01 Statist
26 Tröja/Logotyp Rebook Använd 00:50:07 00:03 Statist
27 Logotyp/Tröja/Hockeylag Trenton Devils Använd 00:50:07 00:03 Statist
28 Tröja/Logotyp Rebook Använd 00:50:11 00:08 Statist
29 Logotyp/Tröja/Hockeylag Trenton Devils Använd 00:50:13 00:06 Statist
30 Logotyp/Tröja/Hockeylag Trenton Devils Använd 00:50:23 00:01 Statist
31 Tröja/Logotyp Rebook Använd 00:50:26 00:01 Statist

32
Reklamskylt/Mikrofon/                   

Wrestling-arrangör ROH Använd 01:38:38 00:21 Huvudroll

33
Reklamskylt/Mikrofon/                   

Wrestling-arrangör ROH Använd 01:39:09 00:36 Huvudroll

Total tid: 02:10

There Will Be Blood (2007)
Speltid 158 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Oljebolag Union Oil Nämnd 00:32:02 00.01 Huvudroll
2 Reklamannons/Vapen Smith & Wesson Sedd 01:24:34 00:02 Biroll
3 Oljebolag Union Oil Nämnd 01:33:19 00.01 Biroll
4 Oljebolag Union Oil Nämnd 01:36:03 00:01 Biroll
5 Oljebolag Union Oil Nämnd 02:02:20 00.01 Huvudroll
6 Oljebolag Union Oil Nämnd 02:03:30 00:01 Huvudroll

Total tid: 00:07

Un prophète (2009)
Speltid 155 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Jacka Filas Använd 00:10:11 00:01 Statist
2 Skor Puma Sedd 00:27:06 00:01
3 Cigarettlimpa Malboro Sedd 00:28:44 00:01
4 Läsk Coca-Cola Nämnd 00:34:25 00:01 Huvudroll
5 Jacka adidas Använd 00:36:27 00:03 Statist
6 Jacka adidas Använd 00:36:28 00:02 Statist
7 President Sarkozy,UMP Nämnd 00:40:27 00.01 Statist



8 Politiskt parti Cirsnican National Front Nämnd 00:40:35 00:01 Statist
9 Tidning Le Parisien Använd 00:43:06 00:03 Huvudroll

10 Påse/Butikskedja AKI Decoracion Använd 00:58:29 00:03 Biroll
11 Påse/Butikskedja AKI Decoracion Använd 00:58:45 00:03 Biroll
12 Bil Mercedes Använd 01:03:26 00:04 Huvudroll
13 Byxor adidas Använd 01:06:39 00:07 Huvudroll
14 Bil Mercedes Använd 01:06:46 00:06 Huvudroll
15 Bil Mercedes Använd 01:07:00 00:03 Huvudroll
16 Bil Mercedes Använd 01:07:05 00:01 Huvudroll
17 Bil Mercedes Använd 01:07:35 00:01 Huvudroll
18 Påse/Butikskedja AKI Decoracion Använd 01:08:45 00:04 Huvudroll
19 Skylt Playstation Sedd 01:08:59 00:07 Huvudroll
20 Tröja Lacoste Använd 01:12:04 00:08 Huvudroll
21 Tröja adidas Använd 01:12:20 00:02 Huvudroll
22 Tröja Filas Använd 01:16:36 00:01 Huvudroll
23 Tröja Nike Använd 01:20:42 00:14 Huvudroll
24 Bil Renault Använd 01:21:25 00:03 Biroll
25 Burk/Snabbkaffe Ricoré Använd 01:25:42 00:11 Huvudroll
26 Tröja Nike Använd 01:48:18 00:07 Huvudroll
27 Bil Audi Sedd 02:05:10 00:03
28 Bil Chevrolet Sedd 02:05:19 00:02
29 Bil Audi Sedd 02:05:20 00:01
30 Bil Audi Sedd 02:05:32 00:02
31 Bil Audi Sedd 02:05:32 00:07

Total tid: 01:49

Up (2009) 
Speltid 96 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Glassaffär Fenton's Creamery Nämnd 01:05:26 00:01 Huvudroll
2 Reklamskylt/Glassaffär Fenton's Creamery Sedd 01:28:26 00:12
3 Reklamskylt/Film StarWars Sedd 01:29:48 00:01

Total tid: 00:14

V for Vendetta (2005)
Speltid 132 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 TV JVC Sedd 00:14:46 00:02
2 Bil Rover Använd 00:15:52 00:01 Biroll
3 TV JVC Sedd 00:17:54 00:02
4 TV JVC Använd 00:18:11 00:01 Biroll
5 TV JVC Använd 00:18:30 00:01 Huvudroll/Biroll
6 TV JVC Använd 00:19:14 00:01 Huvudroll/Biroll
7 TV JVC Använd 00:19:22 00:07 Huvudroll/Biroll
8 TV JVC Använd 00:19:40 00:03 Huvudroll/Biroll
9 TV JVC Använd 00:19:52 00:02 Huvudroll/Biroll

10 TV JVC Använd 00:20:42 00:01 Huvudroll/Biroll
11 TV JVC Använd 00:20:48 00:01 Huvudroll/Biroll
12 TV JVC Använd 01:02:29 00:01 Statist



13 TV JVC Använd 01:02:50 00:02 Statist
14 TV JVC Använd 01:02:59 00:04 Biroll
15 TV JVC Använd 01:03:06 00:02 Biroll
16 TV JVC Använd 01:03:15 00:01 Biroll
17 TV JVC Använd 01:03:22 00:04 Biroll
18 TV JVC Använd 01:03:42 00:01
19 TV JVC Använd 01:03:55 00:02 Statist
20 TV JVC Använd 01:04:07 00:03 Biroll
21 TV JVC Använd 01:26:50 00:02 Statist
22 TV JVC Använd 01:27:02 00:02 Statist
23 TV JVC Använd 01:27:08 00:01 Statist
24 Dator Dell Använd 01:27:39 00:01 Biroll
25 Dator Dell Använd 01:27:43 00:05 Biroll
26 Dator Dell Använd 01:27:54 00:14 Biroll
27 Dator Dell Använd 01:28:18 00:08 Biroll
28 Bil Rover Använd 01:45:09 00:02 Biroll
29 TV JVC Sedd 01:47:37 00:05

Total tid: 01:22

Wall-E (2008)
Speltid 98 min
Nr Produkt Varumärke Placering Tid Längd Person
1 Ipod Apple Sedd 00:06:30 00:02
2 Sprayburk/Smörjmedel WD-40 Sedd 00:09:44 00:01

Total tid: 00:03



Bilaga II: Filmlista 
 
Amores Perros  
Avatar  
Batman Begins  
Cidade de Deus   
Das Leben der Anderen  
Das weisse Band - Eine deutsche Kindergeschichte  
Der Untergang  
Dil Chahta Hai 
District 9  
Donnie Darko  
El laberinto del fauno  
Eternal Sunshine of the Spotless Mind  
Fantastic Mr. Fox  
Finding Nemo  
Gladiator  
Gran Torino 
Hotel Rwanda 
Inglourious Basterds 
Into the Wild  
Kill Bill: Vol. 1  
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain 
Le scaphandre et le papillon  
Mary and Max  
Memento 
Million Dollar Baby 
No Country for Old Men 
Okuribito  
Oldboy  
Ratatouille  
Requiem for a Dream 
Sen to Chihiro no kamikakushi  
Sin City  
Slumdog Millionaire 
Snatch  
Star Trek  
Swades: We, the People 
The Bourne Ultimatum  
The Dark Knight  
The Departed  
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 
The Lord of the Rings: The Two Towers 
The Lord of the Rings: The Return of the King 
The Pianist  
The Prestige  
The Wrestler  
There Will Be Blood  
Un prophète  
Up  
V for Vendetta  
WALL·E  



Nr Film År
1 Million Dollar Baby 2004
2 Mary and Max 2009
3 The Pianist 2002
4 The Bourne Ultimatum 2007
5 Swades: We, the People 2004
6 Gran Torino 2008
7 Slumdog Millionaire 2008
8 The Departed 2006
9 The Dark Knight 2008

10 Memento 2000
11 The Wrestler 2008
12 Snatch 2000
13 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain 2001
14 Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004
15 No Country for Old Men 2007
16 Sin City 2005
17 Un prophète 2009
18 Hotel Rwanda 2004
19 V for Vendetta 2005
20 Kill Bill: Volume 1 2003
21 Dil Chahta Hai 2001
22 Oldboy 2003
23 District 9 2009
24 Donnie Darko 2001
25 Ratatouille 2007
26 Into the Wild 2007
27 Inglourious Basterds 2009
28 Das Leben der Anderen 2006
29 Sen to Chihiro no kamikakushi 2001
30 Requiem for a Dream 2000
31 Amores Perros 2000
32 Up 2009
33 Batman begins 2005
34 Avatar 2009
35 Star Trek 2009
36 Le scaphandre et le papillon 2007
37 There Will Be Blood 2007
38 Cidade de Deus 2002
39 Wall-E 2008
40 Okuribito 2008
41 Finding Nemo 2003

Bilaga III: Filmerna med störst andel produktplacering 
Filmerna där det inte förekom produktplacering finns inte med på listan.



Nr Kategori Total tid Totalt antal filmer
1 Teknikföretag 00:13:08 19
2 Fordon 00:12:52 28
3 Sport 00:10:21 11
4 Polis/Myndigheter 00:07:01 4
5 Film/TV 00:06:31 6
6 Musikinstrument 00:05:46 2
7 Alkohol 00:03:02 13
8 Övriga produkter/företag 00:02:49 17
9 Livsmedel 00:02:46 11

10 Serviceföretag 00:02:07 13
11 Bank/Finans 00:02:00 8
12 Tidningar/Magasin 00:01:45 9
13 Universitet 00:01:21 5
14 Läsk 00:01:20 10
15 Kläder/Skor 00:00:48 8
16 Övriga organisationer 00:00:45 5
17 Telekomföretag 00:00:32 3
18 Klockor/Smycken 00:00:32 5
19 Cigaretter 00:00:27 3
20 Restauranger/Snabbmat 00:00:25 5
21 Vapen 00:00:20 9
22 Politiska partier 00:00:08 3

I Teknikföretag ingår företag som t.ex. tillverkar mobiltelefoner och TV-apparater.
I Fordon ingår t.ex. bilar, lastbilar, motorcyklar och traktorer.
I Sport ingår både sportlag och företag som tillverkar sportrelaterade varor.
I Polis/Myndigheter ingår förutom poliskårer statliga organisationer som t.ex. FBI.
I Film/TV ingår spelfilmer, TV-serier och TV-program.
I Alkohol ingår alla alkoholhaltiga drycker.

I Serviceföretag ingår alla företag som säljer en fysisk produkt, t.ex. flygbolag och kollektivtrafik.

I Övriga organisationer ingår t.ex. organisationer som FN och Salvation Army.
I Telekomföretag ingår t.ex. 3 och Sprint som bl.a. säljer telefonabonnemang.
I Politiska partier ingår förutom olika partier även presidenter och presidentkanditater eftersom de 
starkt kan kopplas samman med de partier som de företräder.

Bilaga IV: Produktplaceringskategorier i film 
Om det under samma tidsperiod förekommer flera fall av produktplacering från samma kategori räknas 
tidsperioden endast en gång. Ex: Mellan 00:08:01-00:08:03 i film X syns tre logotyper tillhörandes två 
biltillverkare och ett teknikföretag. Antalet sekunder av produktplacering från filmen som redovisas 
nedan blir två för Fordon och två för Teknikföretag.

I Bank & Finans ingår förutom banker även kreditkort och företag som Western Union som hanterar 

I Övriga produkter/företag ingår alla företag och produkter som inte passade i en annan kategori 
samtidigt som de inte förekom i den utsträckningen att det meriterade en egen kategori, exempelvis: 
tandkräm, bensin och blekmedel.
I Livsmedel ingår alla produkter som är avsedda för förtäring, med undantag för Läsk och Alkohol som 
har egna kategorier.



Bilaga V: Teknikföretag

Varumärke Total tid Totalt antal filmer
Sony 00:02:47 4
Apple 00:02:07 3
JVC 00:01:36 2

Bang & Olufsen 00:01:25 1
Dell 00:0059 2

Philips 00:00:53 1
Underwood 00:00:42 1

Canon 00:00:23 2
Nokia 00:00:19 3

Nate On 00:00:19 1
Photomaton 00:00:18 1

HP 00:00:14 1
Motorola 00:00:10 8

Playstation 00:00:08 2
Panasonic 00:00:08 2
Dishlex 00:00:08 1

Samsung 00:00:06 1
Polaroid 00:00:06 2
Otis LG 00:00:05 1

Symantec 00:00:04 1
Telex 00:00:03 1

Pioneer 00:00:03 1
CTX 00:00:03 1

X2gen 00:00:02 1
McIntosh 00:00:02 1

Magnum Products 00:00:02 1
Nintendo 00:00:01 1
Logitech 00:00:01 1

LG 00:00:01 1

I tabellen nedan redovisas vilka varumärken som ingår i kategorin 
Teknikföretag samt i vilken omfattning de förekom i filmerna.



Varumärke Total tid Totalt antal filmer
Ford 00:02:53 7

Mercedes 00:01:30 9
Honda 00:01:02 2

Caterpillar 00:00:50 2
Chevrolet 00:00:49 6

Volkswagen 00:00:47 7
Ferrari 00:00:40 2
Toyota 00:00:39 4
Jaguar 00:00:36 3
Audi 00:00:33 3

Lamborghini 00:00:33 2
Volvo 00:00:22 3
BMW 00:00:17 3
Lexus 00:00:13 1

Chrysler 00:00:10 1
Saab 00:00:08 3
Jeep 00:00:08 1

Porsche 00:00:08 1
Cadillac 00:00:07 2

John Deere 00:00:07 1
Dodge 00:00:06 3
Lincoln 00:00:06 2
Peugot 00:00:05 1
Gradall 00:00:05 1

Opel 00:00:03 2
Vespa 00:00:03 1

Renault 00:00:03 1
Rover 00:00:03 1

Champion Machinery 00:00:03 1
Yamaha 00:00:02 1
Datsun 00:00:02 1

Corvette 00:00:02 1
MV Agusta 00:00:02 1
Rolls Royce 00:00:01 1
DeLorean 00:00:01 1

Seat 00:00:01 1
Land Rover 00:00:01 1

MINI 00:00:01 1
Mitsubishi 00:00:01 1

Suzuki 00:00:01 1
Bentley 00:00:01 1
GMC 00:00:01 1

Bilaga VI: Fordon
I tabellen nedan redovisas vilka varumärken som ingår i 
kategorin Fordon, samt i vilken omfattning de förekom i filmerna



Bilaga VII: Reklamfilmer 
 
 

Reklamfilm I 
 
Scen I 
Kyle har precis kommit hem från kriget och befinner sig på en flygplats. 
 
Mitt i bilden syns överdelen av en rulltrappa. Kameran befinner sig halvvägs ned i rulltrappan och 
ovanför räcket på vänster sida. Den är riktad uppåt mot två män i uniform och en man i mörk tröja 
som åker ned för rulltrappan. Bilden klipps till en halvbild av mannen som stod längst bak i rulltrap-
pan, Kyle. Han är i 25-års ålder, klädd i en ljus uniform, och har blont snaggat hår. På hans vänstra 
bröstficka står det ”MARINES”. Med en allvarlig min tittar han ut över rummet nedanför rulltrappan, 
det ser ut som han letar efter något eller någon. Kameran ändras från att vara objektiv till subjektiv och 
bilden visas från Kyles perspektiv när han åker nedför rulltrappan. I förgrunden syns ryggarna på de 
män som står framför honom i rulltrappan, mannen i mörk tröja lyfter handen och vinkar. Bildens övre 
del täcks upp av en mindre folkmassa som står nedanför rulltrappan och håller i färglada skyltar och 
vinkar. I bakgrunden rör sig människor som är på väg någonstans. Bilden klipps tillbaka till ursprungs-
läget halvägs ned i rulltrappan. Kyle är nu närmast kameran, och står till höger i bilden. Han håller en 
hand på räcket och håller en väska i den andra. Bakom honom har fler människor dykt upp i rulltrap-
pan bland annat ännu en man i uniform. Färgerna i scenen går överlag åt en varm grön-blå nyans. Lju-
set i scenen är till största delen naturligt ljus som kommer från stora glasfönster till vänster om Kyle i 
bild. Det enda ljudet som hörs är en bitterljuv gitarrmelodi. Fokus ligger jämnt över hela bilden. 
 
Scen II 
Kyle har klivit av rulltrappan och går omkring bland människorna i folkmassan. 
 
Kameran befinner sig i ögonhöjd och följer Kyle där han går. Fokus i bild ligger på honom vilket gör 
att bakgrunden samt de människor som passerar ytan mellan Kyle och kameran är suddiga. Bakom 
Kyles huvud sitter en ljuskälla. Kameran ändras till att vara subjektiv från Kyles perspektiv. Han tittar 
på människor som återförenas med sina familjer. Bilden klipps tillbaka till halvbilden på Kyle, han 
vänder på huvudet och tittar ned. Bilden klipps till en liten pojke i fyra års ålder klädd i mörkrandig 
tröja. Han syns i halvbild, kameran befinner sig i hans ögonhöjd. Bakgrunden är ljus och lyser upp 
scenen. Pojken gör en honnör med höger hand. I bakgrunden syns suddiga ben som går förbi. Kame-
ran panorerar så att pojken är centrerad i bilden. Bilden klipps tillbaka till Kyle som ler och nickar ned 
mot pojken. Bilden klipps tillbaka till pojken som besvarar leendet och avslutar honnören.  Bilden 
klipps tillbaka till Kyle som fortsätter att gå. I bakgrunden hörs samma musik som i Scen I och färger-
na är även samma. 
 
Scen III 
Kyle syns i helbild där han står framför ett bagageband och väntar på sin väska. Mellan Kyle och ka-
meran går folk med väskor och skymmer stundvis Kyle. I bakgrunden syns mer människor samt ännu 
ett bagageband med en stor bildskärm ovanför. Ljudet i scenen är delvis samma musik som förut samt 
ett skränigt signalljud och bakgrundsljud från människorna runt omkring. Bilden klipps till en närbild 
på Kyles väska på rullbandet och Kyle lyfter upp den. Nu hörs bara bakgrundsmusiken. Bilden klipps 
till en halvbild på Kyle som rätar på sig, kameran sveper uppåt. Bakom Kyles huvud sitter en ljuskälla 
monterad på väggen.  
 

- Kyle! ropar en kvinnoröst. 
 
Kyle vänder sig mot ljudet och ser förvånad ut. Bilden klipps till att visa en kvinna klädd i en röd 
jacka som har ena armen uppsträckt och en tonårig pojke klädd i en blå T-shirt över en gul tröja bred-



vid sig. När de springer mot Kyle, som befinner sig snett bakom kameran, går musiken mot ett cre-
scendo. Kvinnan och pojken befinner sig till höger om bildens mitt och har precis passerat ingången 
till flygplatsen. Bilden klipps tillbaka till halvbilden på Kyle. Han tar ett par kliv framåt och säger: 
 

- Hey, mom! med ett stort leende. 
 
Mamman kommer inspringandes i bilden från höger och kramar honom. Huvudet på pojken, Kyles 
bror, syns bakifrån i förgrunden. Bilden klipps till att visa Kyle bakifrån, han och mamman befinner 
sig ungefär mitt i bilden. Brodern står delvis utanför bilden till höger. Ansiktet på hans mamma och 
bror är vända mot kameran men de tittar på Kyle. De ser glada ut. I bakgrunden syns ingången till 
flygplatsen och en vägg med fönster. Från fönstren kommer det in ljus i höjd med Kyles huvud. Ka-
meran panorerar åt höger så att brodern finns med helt i bild. 
 

- I’m so happy you’re home, säger mamman och låter som om hon är på väg att börja gråta. 
 
Hon tar ett litet steg tillbaka och tittar upp mot Kyle och kupar hans huvud i sina händer. Bilden klipps 
och kameran har ändrat position till att befinna sig bakom huvudet på Kyles bror. Den är i Kyles 
ögonhöjd vilket gör att bara huvudena syns av hans mamma och bror. Kyle själv syns från brösthöjd 
och fokus ligger på honom och hans familj. Mamman håller en hand på Kyles axel och Kyle vänder 
sig mot sin bror som syns i profil i förgrunden. 
 

- What’s up bro? säger Kyle glatt och puttar till sin bror i bröstkorgen. 
 
Bilden klipps till att visa Kyle bakifrån. Han och hans bror kramar varandra entusiastiskt. Mamman 
står bredvid och tittar lyckligt på dem. 
 

- Man, welcome home! säger brodern. 
 
Ljus och färger är liknande som i tidigare scener. I slutet av scenen när Kyle och hans bror avslutar sin 
kram hörs början på repliken som inleder nästa scen. 
 
Scen IV 
Kyle och hans mamma och bror är ute på parkeringsplatsen utanför flygplatsen. 
 

- You let him drive this? frågar Kyle sin mamma. 
 
I bakgrunden hörs samma musik som förut och förutom samtalet hörs även bakgrundsljudet av ett 
flygplan samt trafikljud. Kyle och hans mamma står bredvid en parkerad Ford sedan. Forden är svart 
och ser ny ut. Den står med fronten, som har en tydlig Fordlogotyp, vänd snett mot kameran som be-
finner sig i ögonhöjd och är vinklad lite nedåt. Hela Fordbilen syns inte utan delar av förarsidan är 
utanför bild. Till vänster bredvid den står tre andra bilar parkerade. Ingen av bilarna har en registre-
ringsskylt. Mamman och Kyle står mellan Fordbilen och bilen närmast till vänster. Mamman håller på 
att kliva in i bilen på det främre passagerarsätet och Kyle håller upp bildörren åt henne. I bakgrunden 
syns en hangarbyggnad, till vänster i bild syns skog, gräs och blå himmel. Solen skiner och reflekteras 
i bilarnas lack och gör att färgerna i bilden upplevs som varma. Kameran panorerar åt vänster och 
sjunker även lite nedåt till hela Fordbilen syns i bild. 
 

- Oh, he’s a good driver, svarar mamman och sätter sig till rätta i bilen.  
 
Brodern syns nu bakom bilen där han stänger igen bagageluckan och går runt bilen mot där Kyle står. 
Kyle stänger igen bildörren efter sin mamma. Bilden klipps till att visa bröderna i halvbild. Kyle står 
med ryggen snett mot kameran och toppen på hans huvud syns inte helt i bild. Brodern står framför 
honom, vänd snett mot kameran. I bakgrunden syns en parkeringsplats och gröna träd, med en blå 
himmel ovanför. Musiken i bakgrunden har tystnat. 
 



- So, uh, dad was…you know, he wanted to be here, säger brodern till Kyle.  
 

Innan brodern har hunnit säga färdigt meningen klipps bilden till att visa Kyle framifrån i halvbild. 
Baksidan av broderns huvud syns i förgrunden. I bakgrunden bakom Kyle syns fler parkerade bilar 
och bakom dem syns träd utan löv och blå himmel.  
 

- It’s all right, svarar Kyle och skakar lite på huvudet innan han tittar bort. Han ser besviken ut.  
- It’s fine, fortsätter han med eftertryck och vänder sig tillbaka till sin bror. 

 
Bilden klipps tillbaka till att brodern är vänd mot kameran. 
 

- He’s really happy, but, he’s just… säger brodern och ser lite osäker ut. 
 

- I know, säger Kyle och skakar på huvudet igen.  
 

Bilden klipps tillbaka till halvbilden på Kyle. 
 

- He’s dad, fortsätter han och puttar till sin bror på armen. Sedan ler han. 
- C’mon, säger han gestikulerar mot bilen. 

 
Scen V 
Kyle och hans mamma och bror är på väg hemåt i bilen. Kyles bror kör, mamman sitter fram och Kyle 
sitter bakom henne. 
 
I bild syns en svart Ford som kör på en asfalterad väg. Solen och landskapet speglar sig i den. Vägen 
börjar och slutar utanför bild och går som en kurva från nedre vänstra hörnet till mitten av bildens 
överkant där den försvinner bakom en skogsdunge som täcker vänstra sidan av bilden. Bilen kör fram-
åt snett mot kameran, med Fordlogotypen tydligt synlig och fortfarande utan registreringsskylt, och 
undertiden panorerar kameran åt vänster vilket gör att en lyktstolpe vid vägkanten blir synlig. Bilen 
fortsätter köra och däcken river upp höstlöv från vägen och försvinner ut ur bilden. Samma musik som 
i tidigare scener hörs i bakgrunden. 
 
Bilden klipps till att visa insidan på bilen. Kameran har gått från att vara objektiv till att vara subjektiv 
utifrån Kyles perspektiv. Bilens säte har ljus klädsel och även instrumentbrädan är till största del ljus. 
Kyle tittar fram mot sin mamma och bror. Genom vindrutan syns vägen och höstfärgade träd. Solen 
skiner in från de högra sidorutorna och lyser upp insidan av bilen. Kyles bror vänder sig om och ler 
mot Kyle.  
 
Bilden klipps till att visa Kyle genom sidorutan av bilen. Fokus ligger på Kyle och bakgrunden är väl-
digt suddig. Han vänder huvudet från att titta på sin bror till att se ut genom bilfönstret. Han ler, först 
bara lite grann, sedan stort. I rutan speglas landskapet som rullar förbi utanför bilen. Bakom Kyle lyser 
solen in genom bakrutan. Färgerna är väldigt varma. 
 
Kameran ändras från att vara objektiv till subjektiv utifrån Kyles perspektiv. Genom bilrutan ser han 
ett litet torg i solen, med bänkar och formklippta buskar. Vid buskarna står det små amerikanska flag-
gor och fladdrar i vinden. I mitten av torget står en metallstolpe med en klocka. Runt stolpen sitter ett 
gult band med en gul rosett. Runt omkring torget står det parkerade bilar. I bakgrunden syns en flagg-
stång med den amerikanska flaggan till vänster i bild, och till höger syns ett kyrktorn mot den blå him-
len. Kameran är från början riktad rakt mot torget men allt eftersom bilen kör ändras vinkeln och tor-
get försvinner ut ur bild och en byggnad som ligger till höger om torget blir synlig. Färgerna går mer 
mot blått än i de tidigare klippen. 
 
Bilden klipps till att visa bilen som kommer körandes på en gata. Bilen befinner sig ungefär i mitten 
av bild. I förgrunden står ett träd på höger sida i bilden. Trädet har en gul rosett knuten runt sig. På 
vänster sida av vägen står det träd med gröna löv och i bakgrunden syns det ett höstfärgat träd samt 



träd utan löv. Solljuset skiner ner bland träden och faller på gatan och bilen. När bilen kommer närma-
re kameran vrider kameran på sig för att följa bilen tills den försvinner ut ur bild. 
 
Bilden klipps till att visa ett mörkgrönt bostadshus i mitten av bilden. Kameran befinner sig mitt emot 
huset på andra sidan gatan. Ovanför ytterdörren hänger det en banderoll. I bakgrunden och på sidorna 
av tomten växer det träd. Ovanför huset syns den blå himlen. Framför huset är det en grön gräsmatta 
och på trottoaren, som går horisontellt i bild, ligger det gula och orangea löv. Framför trottoaren är det 
en asfalterad gata som även den går horisontellt i bilden. Bilen kör in från höger sida av bilden och 
stannar framför gångvägen som leder fram till huset. Två bilar kör förbi i det andra körfältet.  
 
Bilden klipps till att visa Kyle i halvbild när han kliver ut ur den parkerade bilen. Kameran är i höjd 
med bilens tak. I bakgrunden syns huset som står på andra sidan vägen och på verandan hänger det en 
amerikansk flagga. I taket på bilen speglas himlen och lite träd. När Kyle sträcker på sig följer kame-
ran hans rörelse och placerar sig i ögonhöjd. Kyle tittar upp mot huset och ler och kameran zoomar in 
på hans ansikte. Musiken i bakgrunden tonar av med ett slutackord.  
 
Bilden klipps till att visa framsidan på huset. Hela huset syns inte längre utan ytterdörren tar upp en 
stor del av bilden. Banderollen som tidigare sågs hänga ovanför dörren går nu att läsa och det står 
”WELCOME HOME” i blå text med röda stjärnor runt omkring. På vänster sida om dörren hänger en 
amerikansk flagga. Lite mer till vänster, nere på gräsmattan står en stor kruka med gula blommor. 
Dörren är öppen in till huset och två hundar är på väg ut genom den. När de springer glatt skällandes 
nedför gången följer kameran deras rörelse och lutar sig lite nedåt. I bakgrunden hörs förutom hundar-
na kvittrande fåglar och ljudet av bildörrar som stängs. Färgerna är lite mer åt det kalla hållet eftersom 
solen inte lyser särskilt mycket. 
 
Scen VI 
Kyle gör sig i ordning inför ”välkommen hem” festen hans familj har ordnat. 
 
I bild syns ett duschmunstycke som sprutar vatten. Munstycket syns från sidan och sitter monterad på 
en vitkaklad vägg. I bakgrunden är det en till vitkaklad vägg och på den sitter ett fönster strax utanför 
bild där det lyser in ljus. Det är hög ljuston och höga konstraster och färgerna är kalla. Kameran sveper 
nedåt och Kyle blir synlig i närbild i profil där han står med ögonen slutna och ansiktet vänt mot vat-
tenstrålarna. Kameran fortsätter att röra sig nedåt och Kyle böjer ned huvudet så vattnet rinner över 
hans axlar. Musiken från förra scenen klingar fortfarande av svagt i bakgrunden, annars hörs bara lju-
det av rinnande vatten från duschen.  
  
Scen VII 
Kyle hälsar på släkt och vänner på festen. 
 
En man och kvinna syns i halvbild i mitten av bilden. Mannen håller i en liten pojke i två års åldern. 
Mannen har en blå skjorta, barnet har en rutig skjorta och kvinnan har en rosa topp. Till höger i för-
grunden syns Kyles ansikte i profil. Kameran befinner sig i ögonhöjd. I bakgrunden syns delar av 
rummet de befinner sig i, fler människor och direkt bakom mannen och kvinnan är en dörröppning till 
ett annat rum. Till höger om kvinnan står det en bordslampa som lyser upp scenen. Kyle tittar ned på 
barnet och ler. 
 
Bilden klipps till att visa Kyle snett framifrån i halvbild. Kameran är fortfarande i ögonhöjd. Kyle står 
till höger i bild. Till vänster i förgrunden står mannen i den blå skjortan och täcker nästan hela vänster 
halva av bilden med sitt huvud och delar av hans axel. Kyle har på sig en marinblå stickad tröja vars 
dragkedja är delvis neddragen i halsen, under den är en blå-grå T-shirt. Bakom Kyle syns motsatta fler 
människor. Direkt bakom Kyles huvud är ett fönster och han är upplyst bakifrån. Kyle böjer sig ned 
för att hälsa på barnet. 
 

- Say hi to your uncle Kyle, säger kvinnan. 



 
Kyle rätar på sig igen och vänder sig till mannen i blå skjorta. 
 

- Congratulations, Mike, säger Kyle. 
 
Bilden klipps till en närbild på Kyle. Fokuset ligger på honom vilket gör att bakgrunden är suddig. 
 

- He’s so big already, fortsätter han och tittar först på barnet för att sedan vända sig till föräld-
rarna, och sedan tillbaka till barnet. 

 
Bilden klipps tillbaka till halvbilden på Kyle. 
 

- I wish I could have been there, säger Kyle och låter ledsen. 
 
Bilden klipps tillbaka till halvbilden på paret med barnet.  
 

- Hey, säger kvinnan och lägger en hand på hans axel. 
 
Kameran panorerar åt vänster för att följa hennes rörelse när hon omfamnar honom. Den stannar på en 
närbild av hennes ansikte som är vänt mot kameran. Fokuset ligger på henne och Kyle och människor-
na i bakgrunden är suddiga. Kvinnan tittar snett ur bild. 
 

- We’re so proud of you, säger hon och låter känslosam. 
 
Färgerna i scenen är väldigt varma och går i en gul-rosa ton. Ljudet som hörs under scenen är förutom 
samtalet, bakgrundssorlet från människorna på festen. 
 
Scen VIII 
Kyle står i en trappa i sina föräldrars hus och tittar på några fotografier som hänger på väggen. 
 
Kameran är subjektiv från Kyles perspektiv där han står och tittar på fotografierna. I bild syns ett in-
ramat färgfotografi av Kyle, brösthöjd och uppåt, i paraduniform. Hela fotografiet syns men nederkan-
ten av ramen ligger precis utanför bild. Kameran sveper uppåt och zoomar samtidigt in på det fotografi 
som hänger ovanför fotot på Kyle. Fotot är i svart och vitt och föreställer en man som också har pa-
raduniform, och som syns i brösthöjd och uppåt. Till vänster i bild syns delar av andra inramade foto-
grafier. Solen lyser in på fotografierna. 
 
Bilden klipps till att visa Kyle i närbild från en hög kameravinkel. Fokus ligger på honom och resten 
av bilden är suddig. Han tittar upp mot det övre fotografiet och sedan på det nedre. Bakom Kyle finns 
en lampa och till höger om honom finns ett fönster. I bakgrunden hörs en svag instrumental melodi 
och det fortsatta sorlet från människorna på festen. 
 
Bilden klipps till att visa en halvbild på Kyle i profil mot kameran. Fokus ligger jämnt över bilden. 
Kameran befinner sig en bit ifrån trappans slut och tittar upp mot Kyle. Kyles bror går ned för första 
delen av trappan. Ovanför trappan sitter ett fönster som solen lyser igenom. Till höger i bild är väggen 
med fotografierna och solen från fönstret som sitter mitt emot lyser upp väggen. I förgrunden längst 
till vänster och längst till höger i bild står två män och pratar med någon som är utanför bild. Kyles 
bror stannar framför Kyle och viftar med sin hand framför Kyles ansikte. Båda ser allvarliga ut. 
 

- What’s up, Buzz? frågar brodern han rufsar leende till Kyles korta hår.  
 
Kyle skrattar till och puttar till sin bror i sidan innan han skämtsamt föser iväg honom ned för resten 
av trappan. Färgerna i hela scenen är fortfarande varma och går i en gul ton. 
 
 



Scen IX 
Kyle hjälper sin mamma att diska, festen pågår fortfarande i andra delar av huset.  
 
Kameran följer en hand, mammans, som plockar upp en tallrik från en vattenfylld diskho. I bakgrun-
den syns en vattenkran till höger, en grön växt syns delvis till vänster och väggen bakom diskhon är 
vitkaklad. Ett fönster utanför bild gör att ljus faller ned på handen och tallriken. Kameran fortsätter att 
följa tallriken när mamman sträcker den åt höger. En hand kommer in i bild och fattar tag om tallriken. 
 
Bilden klipps till att visa Kyles mamma och Kyle i halvbild. De står framför diskbänken, mamman 
syns bakifrån och Kyle syns i halvprofil. Båda är upplysta av ljuset som kommer från fönstret. Till 
höger om Kyle, och längst till höger i bilden, syns spisen. Till vänster i bild bakom mammans huvud 
syns två fönster och mer av köket. Mamman vänder sig överraskad mot Kyle och Kyle tittar på henne. 
 
Bilden klipps till att visa mamman från sidan i en närbild, från bröstet och upp. Hon ler stort mot Kyle 
och skrattar till lite och tittar sedan ned på disken igen. Ljus från fönstret faller på hennes ansikte.  
  
Bilden klipps tillbaka till halvbilden på Kyle och hans mamma. Han sträcker sig efter en diskhandduk. 
 

- Cleaning up already? frågar han leende sin mamma. 
- The party’s just started, fortsätter han och torkar tallriken. 

 
Bilden klipps till en närbild på Kyles mamma och Kyle. Kyle syns mer rakt framifrån och baksidan av 
mammans huvud och delar av hennes axlar syns. Hans mamma säger: 
 

- I don’t like things to get backed up. 
 

- …backed up, säger Kyle samtidigt som hans mamma säger det. 
 
Bilden klipps till att visa mamman från sidan i en närbild igen. Hon skrattar och tittar på Kyle. 
 
Bilden klipps tillbaka på närbilden av de båda. Kyle tittar ut genom fönstret och mamman fortsätter att 
diska. 
 
Bilden klipps tillbaka på närbilden av mamman, hon tittar också ut genom fönstret. 
 

- Your father will be back, soon, sager hon. 
 
Bilden klipps till en närbild på Kyles ansikte, det enda som syns av mamman är lite av hennes hår till 
vänster i förgrunden. Kyle tittar på sin mamma. 
 

- He’s running an errand. For me, fortsätter hon. 
 
Bilden klipps tillbaka till närbilden på mamman. Hon ler lite. 
 
Bilden klipps till närbilden på de båda.  
 

- What is it that you needed? frågar Kyle och ler mot sin mamma. 
 
Bilden klipps tillbaka till närbilden på mamman som skrattar till. 
 

- Kyle, he’s so excited about you coming home, säger hon och undertiden hon talar klipps bil-
den till en närbild på Kyle. 

 
- I know, säger han och ler och skakar samtidigt lite på huvudet och tittar ned. 



- I’m just wondering what he’ll say he was going out for this time, fortsätter Kyle och tittar ut 
genom fönstret och sedan tillbaka till sin mamma. 

 
Bilden klipps tillbaka till halvbilden på de båda. Mamman tittar åt vänster ut genom fönstret och till-
baka på Kyle igen. 
 

- Well, säger hon. Why don’t you ask him yourself.  
 
Hon tittar ut genom fönstret och tillbaka på Kyle igen. 
 
Kameran ändras till att vara subjektiv från Kyles perspektiv. Han tittar ut genom ett sidofönster på en 
blå sportbil som kör in framför ett garage. I bild syns fönstrets spröjs och röda blommor som står i 
krukor på fönsterbrädet. 
 
Ljudet under scenen är mer av bakgrundsmusiken som började under föregående scen, nu med inslag 
av piano. Förutom samtalet mellan Kyle och hans mamma hörs bara det klinkande ljudet från diskan-
det och motorljudet från bilen som kör in framför garaget. 
 
Scen X 
Kyle har gått ut via köksvägen för att möta sin pappa. 
 
I bild syns Kyle framifrån i halvbild där han går nedför altanen som är bakom huset. Kameran är i 
ögonhöjd. I bakgrunden syns husfasaden och de utemöbler som står på altanen. Kyle stannar till och 
tittar framåt snett bortanför kameran. Solen faller på högra sidan av hans ansikte. 
 
Bilden klipps till en helbild på Kyles pappa som precis har klivit ut ur bilen, kameran följer honom när 
han rätar på sig. Han håller en brun papperskasse med varor under ena armen och stänger förardörren. 
Bilens säten är klädda i vitt skinn. Pappan har en brun jacka och under den har han en blå skjorta. 
Hans byxor är beiga och hans skor är bruna. Bilen står mitt i bild med förarsidan mot kameran. Nästan 
hela sidan av bilen syns i bild, förutom en liten del av fronten. Bilen är välpolerad och glänser. I bak-
grunden till höger syns det gröna garaget med sin vita garageport och till vänster syns flera träd och 
buskar varav några är gröna och några är röda och orangea. Ovanför garageporten sitter en basketkorg 
monterad och garageinfarten är asfalterad. 
 
Bilden klipps till att visa pappan framifrån i halvbild. Kameran är i ögonhöjd. Solen faller på vänster 
sida av hans ansikte. Han håller papperskassen under vänster arm. I bakgrunden syns delar av bilen 
och i träden. Pappan ser överraskad ut, han stannar till och lyfter blicken mot Kyle. 
 

- Hey, you’re early, säger han till Kyle. 
 
Bilden klipps tillbaka till halvbilden på Kyle. 
 

- Actually right on time, svarar han och ler lite. 
 
Bilden klipps tillbaka till halvbilden på pappan. Han tar några stora kliv fram mot Kyle och mot kame-
ran. 
 
Bilden klipps till att visa pappan och Kyle i profil. Kameran har en något hög vinkel. I bakgrunden 
syns delar av ett grannhus och några träd. Ett av träden, det som står direkt bakom Kyle, har väldigt 
gula och röda löv.  
 

- Welcome home, son, säger pappan och sträcker fram handen. 
 

- Thanks, dad, säger Kyle och de skakar hand. 
 



Bilden klipps till en närbild på pappan, han ler lite. I bakgrunden syns träd med gröna och orange-röda 
löv. Pappan andas ut kraftigt och nickar lite. Han tittar åt papperskassen han håller i och ändrar sitt 
grepp om den lite. I förgrunden syns baksidan av Kyles huvud och delar av hans vänstra axel. 
 

- Your mother… säger han. 
 
Bilden klipps till att visa Kyle framifrån i närbild. I förgrunden syns baksidan av pappans huvud och 
hans högra axel. Fokus ligger på Kyle och bakgrunden är suddig och pappan är lite otydlig. Pappan 
fortsätter prata. 
 

- … always needing something, säger han.  
 
Kyle ler och tittar sin pappa i ögonen. 
 

- Yeah, dad, säger han och småskrattar lite med nedåtböjt huvud. 
 
Bilden klipps till att visa Kyles pappa och Kyle i halvbild igen. De tittar på varandra och pappan nick-
ar lite. 
 
Bilden klipps till närbilden på Kyle med pappan i förgrunden. Kyle nickar mot bilen. 
 

- So, how’s she running? frågar han. Pappan vänder huvudet så det hamnar i profil mot kameran 
innan han vänder sig tillbaka mot Kyle. 

  
Bilden klipps till att visa närbilden på pappan. Han rycker med huvudet åt bilens håll och ler. 
 
Färgerna under scenen går överlag i varma toner. I bakgrunden under scenen hörs svag musik, gitarr 
och piano, samt även miljöljud som t.ex. fågelkvitter och gatubrus.  
 
Scen XI 
I bild syns motorrummet på en bil. Uppe till vänster syns lite av bilens kaross och lite av marken som 
är delvis täckt med löv. Kameran är placerad snett ovanför motorrummet på höger sida. På motorn står 
det ”COBRA”. 
 

- I still remember the day I got her, säger pappan. 
 
Bildens klipps till en helbild av Kyle och hans pappa där de står böjda över bilen som har motorhuven 
öppen. Kameran befinner sig i ögonhöjd. Fronten, med registreringsskylt, pekar åt nedre högra hörnet. 
Kyle står närmast kameran och pappan står på andra sidan. Pappan lutar sig mot bilen, Kyle står böjd 
med händerna på sina knän. Bilen är centralt placerad i bild. I bakgrunden till höger syns baksidan av 
deras hus, och gräsmattan framför, bakom bilen och på vänster sidan av bilden syns grannens hus. 
Grannens hus är vitt och väldigt upplyst av solen. Solen faller även delvis på bilen. På asfalten där 
bilen står ligger löv vid stenkanten där gräsmattan börjar.  
 

- Heck, everyone in my squad came back from the war looking to get one of these, säger pap-
pan. 

 
Undertiden pappan pratar, rätar Kyle på sig. 
 
Bilden klipps till en halvbild på pappan som fortfarande står böjd över bilen. Kameran är i ögonhöjd. I 
förgrunden till vänster syns Kyles arm. Bakom pappan syns delar av deras hus och trädgård. 
 

- When I was over there, just the thought of it kept my mind off of things, you know säger pap-
pan och tittar upp mot Kyle. 

 



Bilden klipps till en närbild på Kyle. Kameran tittar upp på honom lite från hans högra sida. I bak-
grunden till vänster syns träd, höstfärgade och gröna, och till höger syns garaget och lite av basketkor-
gen. Han ser sorgsen ut. Ljus kommer från höger sida av bilden och lyser upp hans ansikte. 
 
Bilden klipps tillbaka till helbilden av bilen, Kyle och hans pappa. Kyle står med händerna i fickorna. 
Pappan går runt bilen mot Kyle och stänger motorhuven samtidigt som han säger: 
 

- I know how it could be… säger han. 
 
Bilden klipps till en närbild på pappan i profil vänd mot Kyle. I bakgrunden syns deras hus upplyst av 
solen. 
 

- …coming home. That’s… fortsätter han och skakar på huvudet och tittar på Kyle. 
 
Bilden klipps tillbaka till närbilden på Kyle som ser allvarlig ut. 
 

- Yeah, säger Kyle och nickar. 
 
Bilden klipps tillbaka till närbilden på pappan som också ser allvarlig ut och nickar förstående. Han 
börjar gå bak mot förardörren. 
 
Bilden klipps till en helbild av bilen och Kyle och hans pappa igen, kameran är nu lite närmare bilen 
och bilden är även lite ljusare än tidigare; solen reflekteras mer i bilens lack. 
 

- I ever tell you I picked your mother up for our first date in this car? frågar pappan och går mot 
förardörren som är lite öppen.  

 
Kameran gör en svepande rörelse åt höger undertiden pappan går så att bilen syns lite mer rakt fram-
ifrån. Kyle börjar samtidigt gå mot passagerardörren.  
 
Färgerna under scenen varierar mellan att vara lite varma och något kalla. Under scenen hörs ett svagt 
motorljud från bilen, det hörs som starkast i början när motorrummet visas i bild och avtar sedan allt 
mer. Svag musik hörs även, främst från en gitarr, samt miljöljud t.ex. fågelkvitter och gatubrus.  
 
Scen XII 
I förgrunden av bilden syns pappan i profil i närbild. Han sätter sig till rätta i förarsätet på sin bil. Hans 
huvud och axel täcker hela högra halvan av bilden. Mellan Kyle och pappan reflekteras solen på den 
vita garageporten. Och till vänster syns sidan av garaget. Han tittar på Kyle som håller på att sätta sig i 
passagerarsätet på bilen, dörren lämnas öppen. 
 

- Did I ever tell you I took Sarah Thompson out for our first date in this car? frågar Kyle sin 
pappa. 

 
Undertiden han pratar klipps bilden till att visa Kyle i närbild i förgrunden på vänster sida av bilden. 
Pappan sitter till höger. Mellan dem syns en del av förarsätet. Bakom pappan lyser solen in genom den 
öppna förardörren. Kyle tittar ned på instrumentbrädan och hans pappa tittar på honom.  
 

- You did no such thing, säger pappan. 
 
Kyle vänder sig mot honom och ler. 
 
Bilden klipps tillbaka till att Kyle är i förgrunden.  
 

- Gave Mark twenty bucks not to tell you, säger Kyle och ser både road och lite nervös ut. 
 



Pappan skakar lätt misstroende på huvudet. 
 

- I checked the miles, säger pappan och tittar Kyle i ögonen. 
 

- Everday, I know, säger Kyle och nickar. 
 

Bilden klipps till att pappan är i förgrunden igen. 
 

- That’s why we just went three houses down, parked and listened to music, säger Kyle med ett 
leende och växlar mellan att titta ned på bilstereon och på hans pappa. 

 
Bilden klipps till att Kyle är tillbaka i förgrunden. Kyle tittar på sin pappa innan han tittar på instru-
mentbrädan igen. 
 

- I didn’t tell Sarah that was why, but I knew you’d be checking, so… säger Kyle och pappan 
småskrattar lite och suckar. 

 
Bilden klipps tillbaka till att pappan är i förgrunden. Nu lyser solen starkare och färgerna är mycket 
varmare än vad de tidigare har varit under scenen. Kyle och hans pappa skrattar tillsammans, pappan 
skakar samtidigt lite på huvudet och börjar stiga ut ur bilen. Kyle tittar efter honom och ler. 
 
Fokus under hela scenen ligger på Kyle och hans pappa och bakgrunden är lite oskarp. I bakgrunden 
under scenen hörs miljöljud som t.ex. fågelkvitter och vinden som blåser. 
 
Scen XIII 
Bilen står i mitten av bilden med fronten vänd lite åt vänster i bild. Kameran är i höjd med biltaket och 
hela framsidan av bilen syns. Båda dörrarna är öppna och pappan håller på att kliva ut ur förarsätet.  
Bakom bilen i bakgrunden syns träd, ett hustak och blå himmel.  Solen lyser upp bakgrunden. Till 
vänster i bilden syns en del av garaget och framför garaget och framför bilen ligger det löv på marken. 
 

- So, what do you say, säger pappan och börjar gå fram runt bilen mot Kyles sida. 
- Wanna go for a real drive? A little farther this time? 

 
När pappan har kommit mellan bilen och kameran kliver Kyle ut ur bilen och kameran gör en svepan-
de rörelse åt vänster för att följa pappan på hans väg mot garaget som nu syns tydligare i bild. Bilen 
syns nu bara delvis och både Kyle och pappan är på väg mot garaget.  
 

- You’re finally gonna let me drive your car? frågar Kyle och tittar på sin pappa som precis pas-
serat fronten på bilen. 

 
Bilden klipps till en helbild av pappan framför den vita garageporten. Han står i högerkanten av bil-
den. Under hela scenen har det förutom bakgrundsljud så som fågelkvitter och ljudet av vind i träden, 
hörts ett lågt instrumentalt musikstycke i bakgrunden som efterhand ökat allt mer för att gå mot ett 
crescendo. 
 

- Not mine, säger pappan och böjer sig ned för att öppna garageporten. 
- Yours, fortsätter han medan han drar upp porten och tittar på den röda bilen som stod gömd i 

garaget. 
 
Nu hörs bakgrundsmusiken tydligt, en gitarr spelar. Kyles pappa tittar utanför bild på sin son. Den 
klarröda sportbilen i garaget ser ny ut. Den är blank och glänser i ljuset från garagefönstren. Pappan 
står precis framför fronten på bilen som har fronten vänd mot bildens nedre högra hörn. Bilen är cen-
trerad i mitten av bild. 
 



Bilden klipps till en halvbild av Kyle och sedan zoomas hans ansikte in. Han tittar ned på bilen och ser 
chockad ut. I bakgrunden syns deras hus till vänster och träd till höger.  
 

- You’re kidding, säger han misstroget till sin pappa. 
 
Bilden klipps till en närbild på bilen och kameran gör en svepande rörelse till höger över höger sida 
och ner mot fronten som har ett silvrigt emblem av en galopperande häst monterad på fronten. 
 
Bilden klipps till en halvbild på Kyle och hans pappa med den blå bilen bakom Kyle. Pappan går mot 
Kyle med ryggen mot kameran och slänger bilnycklarna till den röda bilen till Kyle som fångar dem 
och tittar förbluffat ned på dem där han håller de i sin hand. Pappan ställer sig bredvid Kyle och vän-
der ryggen mot den blå bilen för att titta mot den röda. I bakgrunden syns deras hus till vänster och 
grannens hus till höger. 
 

- Almost as pretty as mine, säger pappan och vänder blicken mot Kyle.  
 
Kyle tar ett par steg mot bilen. 
 

- It’s beautiful, säger han och låter chockad. 
 
Solen lyser på Kyles ansikte och på pappans blå skjorta. Kyle skakar lite på huvudet. 
 

- I don’t know what to say, säger han och vrider på huvudet åt höger.  
 
Pappan går mot honom och solen lyser upp hela bakgrunden av bilden. 
 

- You don’t have to say anything, son, säger pappan och lägger sedan handen på Kyles axel i en 
halvkram. 

- I’m just glad you’re home, fortsätter han.  
 
Kyle vänder sig halvt om och tittar på sin pappa. 
 

- Yeah, dad, säger han och tittar tillbaka på bilen och nickar. 
- Me too, forsätter han. 

 
Pappan tittar på Kyle och bilden tonar ut till svart. 
 
Scen XIV 
I bild syns en vit text, centrerad på en svart bakgrund och musiken från föregående scen fortsätter att 
spela i bakgrunden. Texten är skriven med ett linjärt typsnitt och lyder: 
 
”We at Ford wish everyone in the Armed Forces a safe return home.” 
 
Texten tonar ut och en ny dyker upp: 
 
”For your service you have our gratitude.” 
 
Texten tonar ut och bilden blir svart innan Fords logotyp tonar in, även den centrerad.  Under logoty-
pen står det: 
 
”Brought to you by Ford” 
 
Två ljusreflexer blänker till i en svepande rörelse i överkanten av logotypen. När logotypen tonar ut i 
svart tystnar musiken.  
  



Reklamfilm II 
 
Scen I 
I bild syns slutet av en tunnel centrerad mitt i bild i överkant. Kameran befinner sig i tunneln och tittar 
ut mot solen som lyser väldigt starkt ned på en gata kantad med träd. Sidorna av bilden är helt mörka 
eftersom ljuset utifrån tunnel inte kan lysa upp, det enda som syns i tunneln är de vertikala gula streck 
som utgör mittlinjen. Kameran åker framåt i tunneln och när den närmar sig slutet blir fler detaljer av 
miljön utanför synlig. Det är ett lugnt stadskvarter, på båda sidorna kantas av träd och på höger sida 
promenerar ett par.  
 
Scen II 
Precis när kameran ska lämna tunnel löses bilden upp och en basebollplan visas. En manlig berättar-
röst har börjat prata: 
 

- Life, is a journey. 
 
Den gula mittlinjen från tidigare finns kvar och löper nu över de vertikala linjerna mellan baserna. 
Sidorna av bilden är täckta av gräs. Mitt i bildens överkant står en slagman, en catcher och domaren. 
Slagmannen är ett barn i förskoleåldern, klädd i vit basebolluniform som håller på att förbereda sig för 
ett slag. I bakgrunden syns inhägnaden framför området där publiken står och hejar. Berättaren fortsät-
ter: 
 

- A road that can take you anywhere. 
 

Kameran åker framåt längs med linjen och när slagmannen träffar bollen panorerar kameran uppåt och 
vänster för att följa bollen, som dock inte syns eftersom solen lyser rakt in i kameran. 
 
Scen III 
Bilden upplöses till att fortfarande visa solen uppe i det vänstra hörnet, men nu är miljön annorlunda. 
Kameran panorerar ner åt höger och visar en avslutningsceremoni utanför en skolbyggnad, kameran 
stannar när byggnaden är centrerad i mitten av bilden. Studenter i svarta kåpor står på båda sidorna om 
en röd matta som leder upp mot byggnaden och slänger upp sina studentmössor. På den röda mattan 
går den gula streckade mittlinjen och kamera följer dem upp mot skolbyggnaden. En svart student-
mössa ramlar ned precis framför kameran. 
 
Scen IV 
Bilden upplöses till att visa en större asfalterad väg kantad av höga stenbyggnader. Berättaren fortsät-
ter: 
 

- Down main streets, 
 
Vertikalt i mitten av vägen går den gula streckade mittlinjen. I bakgrunden går kostymklädda männi-
skor bärandes portföljer åt höger och vänster på väg ut ur bild. I förgrunden passerar en man precis 
framför kameran på väg åt höger. Solen lyser ovanför en av byggnaderna som står mitt i bilden och 
ljus faller ned på gatan. Två stora bruna löv ramlar ned från överkanten av bilden och när de landar 
krusas bilden som om de hade landat i vatten och när kameran rör sig framåt på det som tidigare varit 
en asfalterad väg växlas miljön över till att föreställa en lantväg. 
 
Scen V 
Vertikalt mitt i bild går en väg som består av två tydliga hjulspår där gräset har nötts bort och ljus jord 
har kommit fram. Berättaren fortsätter: 
 

- …and over back country lanes. 



 
På sidorna om vägen sträcker ett grästäckt landskap ut sig. På gräset i mitten av de båda hjulspåren går 
den streckade gula mittlinjen. Överdelen av bilden består av en blå himmel med små vita moln. Kame-
ran är vänd rakt mot solen och åker framåt passerar två grindstolpar med en öppen grind när den åker 
framåt. Två vita duvor flyger in i bilden från vänster i förgrunden och försvinner sedan ut ur bild. 
 
Scen VI 
Bilden löses upp till att visa ett brudpar som går nedför mittgången i en kyrka vända mot kameran. 
Längs med mittgången går den vertikala gula streckade mittlinjen. Bruden är på vänster sida och brud-
gummen är till höger. Båda sidorna av mittgången kantas av kyrkbänkar fyllda av glada, applåderande 
människor. Bakom brudparets huvud i mitten av bildens överkant lyser solen in genom ett stort föns-
ter. När brudparet har tagit ett par steg fortsätter berättaren igen: 
 

- Where it goes is up to you. 
 
När brudparet kommer närmare kameran växlas miljön till en badbrygga. 
 
Scen VII 
Badbryggan löper vertikalt mitt i bilden och den streckade gula mittlinjen följer den. Båda sidorna av 
bilden kantas bryggan av klarblått vatten. Där havet tar slut vid horisonten tar den blå himlen med 
ljusa moln vid. Ett litet barn med en badring runt midjan springer in i bilden från höger och hoppar ned 
i vattnet på vänstra kanten av bryggan, bredvid en badstege. När kameran rör sig framåt längst med 
bryggan börjar den samtidigt att rotera åt vänster och bilden upplöses samtidigt som berättaren säger: 
 

- And as long as you keep your promises… 
 
Scen VIII 
När bilden har roterat ungefär 90 grader har badbryggan försvunnit och ersatts av en sjukhusmiljö. De 
gula streckade linjerna symboliseras nu av avlånga, rektangulära lampor i taket och en man iklädd blå 
sjukhuskläder, hållandes i ett nyfött barn, blir synlig i nedre vänstra hörnet. Rotationen slutar efter ett 
360 graders varv, kameran fortsätter hela tiden att åka framåt och lämnar mannen och en kvinna som 
går längst korridoren, iklädd en röd dräkt och med dokument i handen, bakom sig, 
 
Scen IX 
Bilden övergår från en sjukhus korridor till ett konferensrum och de gula mittstrecken löper vertikalt i 
mitten av golvet. Berättaren fortsätter: 
 

- …and never lose sight of your goals. 
 
Mitt i bild står ett stort bord omgivet av röda kontorsstolar. På vänster sida om bordet står två männi-
skor och samtalar. När kameran rör sig framåt förvandlas den bakre väggen i rummet till en glasvägg 
och ett bergigt prärielandskap där solen strålar ned från ovan blir synligt. Mittlinjen följer nu bordski-
vans längd.  
 
Scen X 
Bilden upplöses till att visa en svart asfaltsväg med en gul, streckad mittlinje som slingrar sig genom 
den bergiga prärien.  Berättaren fortsätter: 
 

- Your dreams are just around the corner. 
 
Längst upp i bild syns en blå himmel, nedre halvan av bilden upptas helt av vägen. En röd bil med vit 
fartränder kör in i bild från höger nederkant och kameran höjer sig för att se mer av bilen och vägen 
när bilen kör ifrån kameran. De streckade linjerna övergår i en heldragen linje. 
 



Scen XI 
Bilden klipps till att visa den röda och vita bilen från sidan där den kör längst med vägen. I bakgrun-
den syns det bruna landskapet. I förgrunden syns den grå asfalten och den nu heldragna gula linjen. I 
underkant av bild syns Fords logotyp med den vita texten ”FORD GT” placerad till höger om den. 
Bilen accelererar ut ur bild. 
 
Scen XII 
Bilden klipps till att visa en svart, glänsande SUV med Fords logotyp placerad på fronten. Berättaren 
fortsätter: 
 

- Welcome to the next generation of Ford. 
 
Bilen kör på vägen snett mot kameran, i bakgrunden syns bergslandskapet belyst av solen. I underkant 
av bild syns Fords logotyp med den vita texten ”FREESTYLE” placerad till höger om den. Vägen har 
fortfarande en heldragen gul linje. Kameran panorerar åt vänster för att visa bilen mer rakt framifrån. 
 
Bilden klipps till att visa bilen när den kör upp för en backe, bara överdelen av bilen syns nere till 
vänster. Mitten av bilden löper den slingrande vägen och den är på båda sidorna kantad av sand. Ka-
meran panorerar åt vänster och stannar när hela bilen är synlig i mitten av bild. 
 
Bilden klipps till att visa en svart, glänsande sedan med Fords logotyp placerad på fronten som kör i 
samma miljö som tidigare. Berättaren säger: 
 

- An unprecedented six all new veichles. 
 
Bilen kommer in från höger i bild och kameran backar för att visa hela bilen. underkant av bild syns 
Fords logotyp med den vita texten ”FIVE HUNDRED” placerad till höger om den.  
 
Bilden klipps till att visa samma bil från sidan och på lite längre avstånd än tidigare. Bilen kör in från 
vänster till höger och bildens nederkant upptas helt av sand med gula grästuvor. I bakgrunden av bilen 
syns en brun bergssida. Kameran följer bilen där den kör och bergsväggen sluttar nedåt och går över i 
blå himmel. 
 
Bilden klipps till att visa en röd SUV, med Fords logotyp placerad på fronten, som kör snett mot ka-
meran. Den asfalterade grå vägen med heldragna linjer syns i nederkanten av bilden. Berättaren säger: 
 

- Right here, right now.  
 
I bakgrunden syns det bruna landskapet. I förgrunden syns den grå asfalten och en heldragen gul linje. 
I underkant av bild syns Fords logotyp med den vita texten ”ESCAPE HYBRID” placerad till höger 
om den. Bilen accelererar ut ur bild. Kameran sänker sig och den blå himlen blir synlig i bakgrunden 
ovanför bergen. 
 
Bilden klipps till att visa en solbelyst svart Pickup, med Fords logotyp placerad på fronten, som kör 
upp för en backe mot kameran som står nedanför ännu en nivåskillnad i vägen. I bakgrunden syns en 
solbelyst bergssida. Vägen, fortfarande med heldragen mittlinje, går lite åt vänster och bilen följer den 
bort från kameran. I underkant av bild syns Fords logotyp med den vita texten ”SUPER DUTY” place-
rad till höger om den. 
 
Bilden klipps till att visa en röd bil som kommer körandes in i bilden från höger. Kameran panorerar 
snabbt åt höger för att visa bilen mer rakt framifrån. I bakgrunden sträcker det öppna prärielandskapet 
ut sig under en blå himmel. Den  nedre, högra sidan av bilden tas upp av den grå vägen med heldragen 
gul mittlinje. I underkant av bild syns Fords logotyp med den vita texten ”MUSTANG” placerad till 
höger om den. 



 
Bilden klipps till att visa samma bil från sidan där den kör i hög hastighet längst efter en väg från hö-
ger till vänster i bild. Kameran panorerar åt vänster för att följa bilens rörelse. I förgrunden syns sand 
med gula grästuvor och bakgrunden upptas av brun bergsvägg som sedan går över i blå himmel.  
 
Bilden klipps till att visa samma bil igen rakt framifrån när den kör upp för en liten backe. På fronten 
syns ett silvrigt emblem av en galopperande häst. Bakom bilen sträcker sig vägen och på vänster sida 
syns lite av prärielandskapet. 
 
Bilden klipps till att visa samma bil bakifrån där den kör snabbt längs efter vägen som går genom den 
öppna prärien. Texten i bildens underkant har försvunnit. Kameran som följt bilens fart saktar in allt 
mer och bilen kör ifrån den och försvinner bakom ett backkrön. Strax innan bilen försvinner dyker 
Fordlogotypen upp i mitten av bilden. En ljusreflex blänker till i en svepande rörelse i överkanten av 
logotypen. Sedan dyker en vit text upp under logotypen:  ”BUILT FOR THE ROAD AHEAD”, och 
nere i det högra hörnet står det, med mindre, vit text: ”fordveichles.com”.  Samtidigt som logotypen 
dyker upp ändras den streckade mittlinjen till en heldragen linje och berättaren säger: 
 

- Ford, built for the road ahead. 
 
Förutom berättarrösten är det enda som hörs under reklamfilmen bakgrundsmusiken. Musiken är en 
blandning av gitarr, piano, trummor och stråkar. Den börjar mer akustiskt, med en gitarr som sätter ett 
rätt högt tempo, och när scenerna med bilarna börjar övergår musiken allt mer i rock; och när Mu-
stangen syns i bild tar en elgitarr över melodin.  
 
Huvudfärgerna under reklamfilmen är blått och rött. Den blå himlen finns med under de flesta scener-
na, och många av bilarna går i rött, samt detaljer som den röda mattan, kläder och skrivbordsstolarna i 
konferensrummet. I övrigt går färgerna i varma toner och känns naturliga för sammanhanget, lite mer 
mättade än vanligt. Solen skiner i princip alla scener vilket även bidrar till den varma känslan. De gula 
linjerna som tittaren får följa genom hela reklamfilmen är en mättad gulfärg men tar aldrig upp en 
särskilt stor del av bilden.  
 
Kamerans position i reklamfilmen är genomgående låg. Med några få undantag tittar kameran upp på 
sin omgivning och även då på bilarna. Fram till dess att bilmodellerna börjar visas åker kameran mest 
bara rakt framåt och går sedan över till att följa bilarnas rörelser. 
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