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ABSTRACT

Titel: 
James Bond - with a licence to change? En semiotisk analys om gestaltningen av 
maskulinitet i Bondfilm.

Författare: 
Sofie Palmgren

Handledare: 
Åsa Jernudd

Syfte och frågor: 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de manliga karaktärerna framställs i en 
typ av film idag och för 40 år sedan. Jag ämnar jämföra dessa filmers karaktärer med 
varandra för att se om det finns likheter och skillnader mellan framställningen av de 
manliga  karaktärerna. Jag vill undersöka om gestaltningen av dessa karaktärer har 
förändrats över tid och vad det kan bero på. Jag ska utföra min undersökning genom 
en semiotisk analys.

Jag kommer att utgå från följande frågor:

1. Hur gestaltas karaktärerna i de båda filmerna?
2. Vad finns det för skillnader och likheter i gestaltningen av maskulinitet i de båda 
filmerna?
3. Vilka genusrelaterade ideologier finns i gestaltandet av karaktärerna i dessa två 
filmer?

Teori:                          
Jag har använt mig av teorier såsom semiotik, genusteori, maskulinitetsteori och 
representationsteori.

Metod och material:   
Uppsatsen bygger på en kvalitativ semiotisk analys. Mitt urval består av två 
Actionfilmer. De filmer jag valt är två James Bondfilmer. Den ena heter Dr No vilken 
är den första Bondfilmen som kom ut 1962. Den andra filmen jag valt är den senast 
utkomna Bondfilmen vid namn Casino Royale. 

Resultat:                      
Jag har i min undersökning kommit fram till att karaktärerna framställs lika till stor del 
i de båda filmerna men att många av skillnaderna beror på en samhällelig kontext. 
Denna kontext har bland annat lett till att kvinnorna gestaltats som mer självständiga i 
Casino Royale och att prylarna är av större vikt för Bonds maskulinitet i Casino 
Royale

Sökord:                      
Maskulinitet, stereotyper, film, action, semiotik, genus, representation, James Bond
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Källförteckning

1. Inledning

Genusforskning har varit mycket vanligt förekommande i och med studiet av olika 
medier. Det har dock varit kvinnan som fått mest uppmärksamhet i denna typ av 
forskning. Litteratur som skrivits om genus väljer ofta att koncentrera sig på 
feministiska teorier och beskriva kvinnans framställning i media. Ett exempel på 
litteratur där jag funnit denna snedfördelning är i Medier, genus och makt skriven av 
Gunilla Jarlbro. Genus verkar vara ett begrepp som oftare ses som en synonym till 
forskning om kvinnan än som forskning på det sociala könet. Detta har lett till att 
mannen hamnat i skuggan när det gäller den här sortens forskning. Kvinnans 
utveckling och hur hon förändrats i sin framställning i media genom flera decennier 
tillbaka är ett välutforskat område. Mannen har man dock mindre kunskap om.

Vi är vana vid att tillskriva mannen vissa egenskaper utan att reflektera över det. Vi 
glömmer bort att män precis som kvinnor kan framställas på många olika sätt. 
Mannens utveckling borde vara lika relevant som kvinnans.  Man beskriver männen 
utifrån vissa stereotypiska egenskaper som verkar oföränderliga. Bristen på forskning 
om män och hur de framställts under en längre tidsperiod skapar vissa glapp i vår 
historia. Detta blir problematiskt då den bristfälliga forskningen om mannen, leder till 
att kvinnoforskningen står utan kontext. För att kunna undersöka det ena måste man ju 
samtidigt ha kunskap om det andra.

Jag är därför intresserad av att undersöka om det skett någon förändring i hur mannen 
gestaltas i populärkulturen under det senaste 40 åren. Anledningen till varför jag valt 
just en tidsperiod på ungefär 40 år beror på att 60-talets traditionella man- och 
kvinnoroller då började ta andra, mer jämställda former. Jag har utifrån detta valt att 
undersöka filmmediet för att det är den medieform som idag oftast används i 
nöjessyfte, man tittar på film för att bli road. Det kan därför vara lätt att glömma bort 
att förhålla sig kritisk till hur karaktärerna i dessa framställs. 

Jag kommer att ägna mig åt actionfilmer då den sortens filmer ofta gestaltar väldigt 
stereotypiska manliga karaktärer. Jag har valt att analysera James Bondfilmerna Dr No 
(1962) och Casino Royale (2006). Utifrån dessa filmer kommer jag att titta på vilka 
komponenter och egenskaper som man valt att gestalta mannen med. Jag kommer först 
och främst att fokusera på huvudkaraktären James Bond och hur han gestaltas i 
förhållande till övriga karaktärer och  även på de prylar som han är omgiven av. Jag 
kommer sedan att jämföra dessa filmer för att se om gestaltningen av karaktärerna 
liknar eller skiljer sig från varandra och vilka komponenter som gör mannen maskulin i 
dessa filmer.

1.1 Bakgrund



Här följer en bakgrund som berör maskulinitetens historia och vad begreppet manlighet 
står för.

1.2 Maskuliniteternas och den moderna genusordningens historia 
1450 - 1950

Maskuliniteter måste förstås ur ett historiskt perspektiv. För att kunna förstå varför 
maskulinitet ser ut som det gör idag, måste vi gå tillbaka i tiden och se vad som lett 
fram till det som vi idag anser vara manliga egenskaper. Genom etnografisk forskning 
har man bland annat sett samband mellan skapandet av genus och uppbyggnaden av 
globala imperier och utvecklingen av en global kapitalistisk ekonomi. Man har även 
sett att krig varit en mycket viktig arena för männen och att de manliga egenskaper 
som vi tillskriver mannen än idag, bildats genom dessa betydelsefulla historiska 
händelser. 

Mellan åren 1450 och 1650 utvecklades den moderna kapitalistiska ekonomin i Europa 
och Nordamerika. Detta ledde i sin tur till kulturella förändringar och man började 
skapa nya uppfattningar om sexualitet och identitet. I samband med detta förlorade 
religionen sin makt, detta skapade då tankar om individualism och människor som 
autonoma. Detta var en förutsättning för själva idén om maskulinitet och vilka 
egenskaper som kom att anses som manliga.

Centralstaten och monarkierna var de som hade makten under 1700-talet och vid 
denna tid hade en maskulinitet stabiliserat sig och ett motsatsförhållande hade satts 
mellan maskulinitet och vad som ansågs feminint. Under denna tid kan man definiera 
en hegemonisk typ av maskulinitet. Det var av stor vikt att vara överordnad andra, 
men även härstamning var av stor betydelse. Under denna tid växte därför även en 
aristokratisk maskulinitet fram. Dessa aristokrater tillhandahöll flotta och armé med 
officerare, många av deras rekryter var själva ur adeln. För att leva upp till denna typ 
av maskulinitet var det viktigt att visa mod genom att möta motståndare i en strid som 
kunde leda till döden. Denna maskulinitet var därför mer aggressiv och våldsam än 
exempelvis den hegemoniska. Den aristokratiska maskuliniteten var även aktuell under 
första världskriget i och med det fascistiska styret, där de ansågs manligt att kriga och 
att en stark och modig man var egenskaper som alla män borde eftersträva. 

Under första världskriget blev även den hegemoniska maskuliniteten återigen 
framträdande genom att de högre uppsatta männen inom fascismen styrde över sina 
underordnade. De förnekade jämlikhet mellan män och kvinnor. Krigen var männens 
arena där de kunde visa att de var “riktiga” män, detta kom därför att leda till ett nytt 
världskrig.

Efter andra världskriget hade fascismen tappat sin makt. Skolor, universitet och 
forskningsinstitutioner förbättrades och gjorde så att även de med en lägre klass kunde 
bli bildade. Detta skapade möjlighet till ett mångfaldigande av yrken med speciella 
inriktningar och expertis inom dessa. Detta ledde i sin tur till att det blev något svårare 
för denna härskarinriktade maskulinitet att hålla sig kvar inom de områden som den 
tidigare hade funnits på, man kunde inte längre dominera över andra grupper eftersom 
man var beroende av deras expertis. Man var nu tvungen att utbilda sig för att kunna få 
den status som den hegemoniska maskuliniteten krävde.



1.3 Vad är manlighet?

Sedan 60-talet har genusforskningen och då framförallt forskning om kvinnan 
utvecklats snabbt. Detta har dock lett till att vi vet väldigt lite om manligt genus i 
förhållande till den kunskap vi fått om kvinnan. Detta har lett till att kvinnans historiska
utveckling saknar kontext på grund av bristen på kunskap om mannens utveckling 
under den gemensamma historiska tidsperioden. Frågan är också vad som menas med 
begreppet manlighet? Manlighet måste därför förstås som både ett begrepp och ett 
beteende. Det kan dock vara bra att dela på dessa aspekter för att lättare kunna se en 
tydlig definition av vad som faller under manlighet som begrepp eller beteende. 
Manlighet ur ett begreppsperspektiv handlar bland annat om de föreställningar och 
stereotypiska drag som vi tillskriver mannen. Detta kan vara egenskaper som hur han 
handlar, hur hans kropp ser ut eller hur han blir socialiserad. Manlighet som beteende 
innebär däremot hur manligheten fungerar i vardagslivet. Man tittar på eventuella 
förändringar i beteendemönstret och bestämmer vem som är en manlig man och vem 
som inte är det. Manlighet är dock mycket svårt att definiera via speciella egenskaper. 
Manlighet förekommer genom att en iakttagare beskriver en människas handlingar och 
ord. Detta leder till att manlighet är en tolkning som kan se ut på olika sätt beroende 
på vem iakttagaren är. Detta begrepp är även problematiskt att definiera på grund av 
att det står i kontrast till begreppet kvinnlighet, som även det är svårt att precisera. 
Detta är bland annat anledningen till att vi förenklar denna process genom att använda 
oss av könstereotypiska egenskaper vilket dock kan leda till farliga generaliseringar.

1.4 Syfte och frågor

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de manliga karaktärerna framställs i en 
typ av film idag och för 40 år sedan. Jag ämnar jämföra dessa filmers karaktärer med 
varandra för att se om det finns likheter och skillnader mellan framställningen av de 
manliga  karaktärerna. Jag vill undersöka om gestaltningen av dessa karaktärer har 
förändrats över tid och vad det kan bero på. Jag ska utföra min undersökning genom 
en semiotisk analys.

Jag kommer att utgå från följande frågor:

1. Hur gestaltas karaktärerna i de båda filmerna?
2. Vad finns det för skillnader och likheter i gestaltningen av maskulinitet i de båda 
filmerna?
3. Vilka genusrelaterade ideologier finns i gestaltandet av karaktärerna i dessa två 
filmer?

1.5 Avgränsningar

Jag har valt att fokusera på de manliga karaktärerna och hur de gestaltas i en typ av 
actionfilm, alltså Bondfilmer. Den mest centrala karaktären i min analys kommer att 
vara James Bond. Analysen kommer även att innefatta kvinnliga karaktärer eftersom 
det är viktigt för att kunna se skillnader i vad som anses feminint eller maskulint.  Jag 
kommer därför att titta på hur både manliga och kvinnliga karaktärer förhåller sig till 
Bond.



Mitt val  att undersöka just Bondfilmer grundar sig på dessa filmers stora popularitet 
och för att James Bond är en av de mest välkända actionkaraktärerna i den 
västerländska kulturen idag. Anledningen till varför jag har valt att bara studera James 
Bondfilmer är på grund av att en genre, som i detta fall är action, kan innebära en stor 
variation i sin struktur. Det är därför en stor fördel att undersöka två filmer som 
använder sig av många liknande narrativa drag, då man lättare kan se likheter och 
skillnader i hur man valt att konstruera karaktärerna. Jag är i denna undersökning mest 
fokuserad på filmens narrativa drag och kommer därför inte att titta på stilistiska 
element som exempelvis kameravinklar eller ljud.

1.6 Tidigare forskning

Maskulinitet i media är idag ett populärt undersökningsområde och det börjar bli mer 
och mer vanligt att man väljer att fokusera på mannen istället för kvinnan. Jag har tagit 
del av forskningsundersökningar och uppsatser inom detta område och funnit att 
undersökningar av denna typ fokuserat på en mängd olika företeelser. I detta avsnitt 
tar jag upp några av de undersökningar som jag anser är mest relevanta för min studie.

Umberto Eco har gjort en studie av James Bondromanernas narrativa struktur. Han har 
upptäckt att det finns fjorton binära motsatspar som ständigt återkommer i dessa 
böckers narrativa struktur. Dessa motsatspar är bland andra Bond - Skurk, den fria 
världen - sovjetunionen, kärlek - död, överflöd - måttfullhet. Eco anser att Bond är 
svår att sätta in i en redan existerande genre. Precis som Eco, har forskaren James 
Chapman analyserat Bond men koncentrerat sig på filmerna.  Även han har då kommit 
fram till samma problematik gällande genrebestämning. Han har därför valt att skapa 
en egen genre åt Bondfilmerna som han kallar för The Bondian.

I Ronny Ambjörnssons bok Mansmyter- James Bond, Don Juan, Tarzan och andra 
grabbar undersöker Ambjörnsson hur dessa karaktärer är uppbyggda och hur de har 
kunnat bli legender inom den fiktiva världen. Han har bland annat analyserat James 
Bond och hittat egenskaper som blir synliga i t.ex. Bonds förhållande till skurkar, 
prylar och kvinnor. Utifrån karaktärens gestaltning har Ambjörnsson olika teorier om 
varför Bond beter sig som han gör. Han har undersökt både böckerna och filmerna om 
Bond och valt att fokusera sig på Casino Royale och Diamantfeber. Dessa teorier 
finns att läsa i teoriavsnittet.

Yvonne Tasker, som är en frilansande föreläsare inom film- och kulturstudier har 
genomfört en undersökning där hon analyserat de manliga karaktärerna inom 
actionfilm på 80- och 90-talet. Hon beskriver hur en ny form av man växte fram i form 
av fenomenet The New Man på 80-talet. Hon undersöker i boken Spectacular Bodies- 
gender, genre and the action cinema hur kön, genre, ras och sexualitet gestaltas inom 
actionfilm. Hon har bland annat undersökt dessa gestaltningar i filmer som Rambo, 
Terminator 2, Rocky 2 och Die Hard. Taskers teorier finns precis som Ambjörnssons 
teorier, att finna i teoriavsnittet.

1.7 Uppsatsens disposition

I kapitel 1 kan man läsa om bakgrunden till uppsatsen samt syftet och frågorna för 
undersökningen. Här finner man även tidigare forskning inom ämnet och 
avgränsningarna för undersökningen. I kapitel 2 finner man de teoretiska 



utgångspunkter som jag använt mig av. Här finns teorier om genus, maskulinitet, 
representation och även en redogörelse för semiotiken och de begrepp som är centrala 
inom semiotik och som är relevanta i min undersökning. I kapitel 3 redogör jag för min 
metod. Jag beskriver även mitt urval, material och tillvägagångssätt. Här kan man även 
läsa en sammanfattning av filmernas handling och varför jag valt den metod jag valt 
och vilka problem som kan uppstå i och med detta val. Kapitel 4 innehåller min analys 
och resultatredovisning. I kapitel 5 för jag en diskussion utifrån mina frågor i syftet, 
samt redovisar mina slutsatser.

2. Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel kommer jag att redogöra för olika teorier om genus, maskulinitet och 
actionkaraktärer. Jag kommer även att ta upp semiotiken och teorier om representation
inom populärkulturen på 60-talet och idag.

2.1 Genusteorins utveckling

Sedan i början av 1900-talet har kön och sexualitet varit nära sammankopplade och 
under första hälften av 1900-talet var detta något som man förklarade människans 
beteende genom, d.v.s. genom de olika könens sexuella drifter. Freuds psykoanalytiska 
perspektiv riktade in sig på just detta. Freud ansåg att beteenden var medfödda och att 
de inte gick att ändra på. Dessa biologiskt bundna teorier var som sagt vanligast för 
över 50 år och det har hänt mycket sedan dess. Jean-Paul Sartre var mycket kritisk 
mot Freud och hade andra teorier om kön och beteende. Dessa teorier ledde till att 
Sartres partner Simone de Beauvoir, som vid denna tid var en känd feministskribent, 
utvecklade dessa teorier vilket sedan resulterade i en bok vid namn The second sex. 
Denna bok handlade om utforskningen av könen som strukturerade enligt samhället 
och den sociala bakgrundens regler.

Efter detta genombrott i forskning och teori, var det många som följde i detta spår. 
Det blev vanligt att prata om kön som ett biologiskt begrepp och om genus som det 
sociala könet skapat av samhället.  De senaste åren har genusforskningen dock varit 
mycket mer fokuserad på kvinnan än mannen, vilket kan bero på att mannen alltid 
ansetts vara överordnad kvinnan och för att väga upp detta förhållande, har man valt 
att framhäva kvinnan mer. Många undersökningar har t.o.m. gått så långt att de 
framhävt de bästa kvinnliga egenskaperna och jämfört de med männens sämsta 
egenskaper. En av dessa undersökningar är utförd av Hoff Sommers och i den 
undersökningen presenteras två separata listor där man i den ena listan framhäver 
fördelaktig fakta om kvinnan, så som att det är fler kvinnor än män som fullföljer en 
universitetsutbildning. Den andra listan radar upp dåliga egenskaper som män har. 
Dessa egenskaper består bland annat i att mannen oftare än kvinnan är kriminell, 
dricker för mycket alkohol och använder droger, även sägs det att fler killar än tjejer 
begår självmord.

2.2 Maskulinitet - Är det biologiskt eller socialt?

När man ska använda sig av genusteori kan det vara viktigt att förstå att inte alla håller 
med om att människans beteende grundar sig på en samhällelig konstruktion utan att 
många anser att detta är biologiskt betingat.



Många teoretiker inom biologin anser att män och kvinnor har egenskaper som är 
medfödda, alltså biologiska och det gör att vissa egenskaper som anses vara maskulina 
eller feminina är något vi inte har makt över. Dessa teoretiker säger att i och med våra 
maskulina eller feminina gener gör att vi även ärver vissa tendenser. Hos män kan 
dessa tendenser vara till exempel aggression, tävlingslust, vilja att ha politisk makt eller 
att försvara sitt revir.

De finns även många teoretiker som motsätter sig denna förklaring om varför män och 
kvinnor skulle ha dessa medfödda egenskaper. Dessa teoretiker ifrågasätter de 
biologiska egenskaperna då de betonar att alla människor, män eller kvinnor faktiskt 
inte alltid beter sig på ett typiskt manligt eller kvinnligt sätt . De anser att denna 
biologiska förklaring enbart kan vara giltig om man tillåter mycket stora skillnader i 
karaktärsdrag hos människor. Detta leder i sin tur till att man faktiskt inte kan bevisa 
att man- och kvinnotypiska handlingar äger rum för att det är bundet till deras 
biologiska kön. Man har inte kunnat bevisa att biologin har något att göra med t.ex. 
byggandet av arméer eller att bilda en familj. 

Däremot så har man haft många belägg för att dessa egenskaper är kulturellt betingade 
och att det finns historiska skillnader när det gäller genus. Några exempel på dessa 
upptäckter är att man under vissa historiska perioder kunnat se att det inte förekommit 
några våldtäkter eller att det varit extremt ovanligt att de förekommit. Man har även 
kunnat se att en majoritet i vissa kulturer, praktiserar ett homosexuellt beteende under 
en speciell period i sitt liv. På grund av dessa undersökningar kan man alltså inte påstå 
att de biologiska bestämmer över de sociala handlingar och beteenden som vi 
människor utför.

2.3 Hegemoni och maskulinitet

Antonio Gramsci använder begreppet hegemoni i sin analys av klassrelationer. 
Hegemoni innebär den kulturella uppbyggnad som gör det möjligt för en viss grupp att 
anse sig själva som ledande och upprätthåller därför en ledande position mot andra 
underordnade grupper i samhället. Som jag beskrev i bakgrundskapitlet har 
hegemonisk maskulinitet varit mycket framträdande under många olika tidsperioder. 
Man kan säga att hegemoni är symbolisk makt och att hegemonisk maskulinitet 
garanterar männens dominans och att kvinnor underordnas denna typ av maskulinitet. 
Den hegemoniska maskuliniteten är beroende av kulturella ideal och institutionell 
makt. Dessa bärare av en hegemonisk maskulinitet kan t.ex. vara kända regissörer som 
både ses upp till av sina fans och är framgångsrika på grund av sin höga position inom 
film eller teaterproduktion. Detta säger dock inte att den hegemoniska maskuliniteten 
är oföränderlig. Nya grupper kan utmana gamla ideal för den hegemoniska 
maskuliniteten. Detta har bland annat att göra med hur samhället ser ut vid olika 
tidsperioder.

2.4 Representation

Representation är något som kommit att ta upp en stor plats i kulturforskningen. 
Eftersom detta är vanligt förekommande i gestaltningar inom den fiktiva världen är 
detta begrepp grundläggande för att kunna undersöka dessa typer av gestaltningar. 
Begreppet representation är något som ska skapa mening och man använder det ofta 



för att skapa meningar som kan förstås av medlemmarna i en kultur. Representation 
kan anta olika former som i språk, tecken och symboler som har för uppgift att 
representera ett fenomen. The Shorter Oxford English Dictionary har beskrivit 
representation  på två sätt, här följer det som jag anser vara den bästa förklaringen.

“To represent something is to describe or depict it, to call it up in the mind by 
description or portrayal or imagination; to place a likeness of it before us in our 
mind or in the senses.”

Ett exempel på detta är att visa en bild på en palm, om vi då föreställer oss en paradisö 
är alltså bilden på palmen en representation för denna paradisö.

2.4.1. Representationssystem

I representationssystemet finns två processer. Den första processen är den process där 
objekt, människor och händelser är knutna till olika koncept eller representativa 
föreställningar vi har i våra tankar. Vi är beroende av dessa för att kunna förstå och 
tolka meningsfulla betydelser. Vi måste även förstå dessa fenomen för att förstå hur 
världen blir representerad. Detta gör det möjligt för oss att referera till detta både i 
våra tankar och i kommunikation med andra människor.

Detta är en mycket förenklad förklaring av denna rätt så komplicerade process. Det 
beror på att alla fenomen inte är lika enkla att förklara. Materiella ting som en stol, 
cykel eller ett glas är förhållandevis enkla och okomplicerade att förstå och placera i 
vår värld. Det som blir svårt är däremot när vi ska representera saker som är abstrakta. 
Dessa saker kan vara kärlek, vänskap eller döden. Dessa fenomen kan ta unika former 
beroende på hur just du ser på dessa saker. Det blir även svårt att representera sådant 
som är påhittat eller sådant som aldrig setts som t.ex. fantasivärldar eller fantasifigurer.

När det kommer till att tolka saker och ting vet vi alla att man har ett unikt sätt att 
förstå och tolka saker på. Även om detta kan skapa vissa meningsskiljaktigheter och 
missförstånd så är det ändå inte speciellt troligt att vi inte alls kan förstå varandra, 
förutsett att vi tillhör samma kultur.

Det räcker dock inte med att vi delar samma kultur, vilket leder oss in i den andra 
processen i representationssystemet. Den andra processen betonar vikten av att kunna 
förstå varandra genom språket. Om vi inte pratar samma språk så måste vi kunna 
förstå och kunna översätta våra tankar till ord i ett gemensamt språk, exempelvis 
engelska. Det begrepp som vi ofta använder när vi pratar om ord, ljud eller bilder i 
samband med meningsbärande, är begreppet tecken. Tecken står för eller representerar 
konceptet och dess relation till det som finns i våra egna tankar. Detta leder i sin tur till 
den mening som ett föremål kan ha inom en kultur.
2.4.2. Tre teorier om representation

The reflective approach
Denna teori handlar om att se språket som en reflektion, en spegelbild av t.ex. objektet 
eller händelser som förekommer i den riktigt världen. Denna språkliga handling blir en 
presentation av hur fenomenet spelar en betydelse i vår kultur. Vi måste exempelvis 
förstå att en ros kan betyda annat än just det som den är, en blomma.

Intentional approach



Denna teori hävdar dock raka motsatsen till den reflexiva idén då denna teori anser att 
det är skaparen, exempelvis författaren som ger ordet dess unika betydelse och i sin tur 
hur vi ska uppfatta världen genom just dennes språk. Detta innebär att det är 
författaren som bestämmer vad orden ska betyda. Detta blir dock problematiskt då 
man inte helt och hållet själv kan bestämma ordens betydelse. Det passar säkerligen bra 
i sammanhang där man vill prata ett hemligt språk, men detta innebär att minst två 
personer måste enas om ordens betydelse. Själva idén med språket är ju att kunna 
kommunicera med varandra.

Constructionist approach
Denna teori betonar vikten av att saker och ting inte har någon mening innan man har 
konstruerat den genom att använda sig av bland annat representation. Det är inte heller 
den materiella världen som skapar mening utan den mening som vi tillskriver dessa 
materiella ting. Vi måste använda oss av språksystem eller andra system som kan 
komma att representera objekten eller händelserna utifrån vad vi vill att de ska betyda. 
Representation sker därför genom handlingar där man använder materiella ting och för 
att kunna skapa mening sätter dessa i den kontext som behövs för att kunna skapa en 
symbolisk funktion.

Av dessa tre tillvägagångssätt så är det den sistnämnda, Constructionist approach som 
passar bäst i min undersökning då jag ska undersöka konstruktionen och användningen 
av representation i skapandet av filmkaraktärer.

2.5 Stereotyper

Stereotyper är något som används för att underlätta vår förståelse för olika typer av 
fenomen. Det reducerar fenomenet till att beskrivas med ett fåtal karaktäristiska drag. 
Denna stereotypisering har kravet att verka så naturlig som möjligt, som om den var 
skapt av naturen själv. Anledningen till varför man utför stereotypisering beror på att 
det gör så att vi kan förstå världen. Det skulle vara omöjligt för oss människor att 
förstå om vi inte hade vissa grupper där vi placerade in människor eller andra fenomen. 
Ett exempel är att man måste placera in en stol, som man kanske aldrig sett förr, i 
gruppen där man placerat alla andra stolar för att förstå vad det är för något. Man kan 
inte skapa en enskild kategori för alla saker även om de inte är eller ser precis likadana 
ut. Detta leder självklart till vissa grova förenklingar av fenomenet. Utifrån dessa 
grupper kan vi sedan tillskriva människor eller ting mer personliga egenskaper som att 
en person är snäll, arg eller generös eller att en fåtölj är ny, gammal eller skön. Att 
skapa stereotyper kan vara komplicerat då man ofta upptäcker saker som inte stämmer 
in i stereotypen. Dessa saker lämnas då utanför för att underlätta processen vilket leder 
till att vi ofta kan få felaktiga uppfattningar om exempelvis om människor som tillhör 
ett visst land eller en främmande kultur. Stereotyper är bland annat det som 
upprätthåller en social och symbolisk ordning i samhället och kulturen, vilket gör att vi 
är beroende av dessa stereotyper.

2.6 Semiotik

Det som är centralt inom den semiotiska skolan är tecknet och hur det används och 
fungerar. Hur förmedlar tecken betydelse och vilken relation har tecknet till den som 
använder sig av det? Dessa frågor är viktiga inom semiotiken. Man anser att tecken är 
konstruerade av människan, vilket i sin tur betyder att man inte enbart kan studera 



tecknet utan att veta vilken betydelse de har för människorna som använder sig av det.

Koder eller andra system där tecken används är också av intresse inom semiotiken. 
Dessa koder har skapats för att passa kulturens krav och det samhälle som vi lever i. 
Man studerar därför även kulturen och dess koder och tecken för att se hur och varför 
dessa används. Kulturen är beroende av dessa för att kunna behålla sin utformning. 
Inom semiotiken är det texten som är i fokus. Man anser att mottagaren har en mycket 
aktiv roll i jämförelse med andra teorier och skolor. Därför föredrar man att kalla 
mottagaren för läsare då de har en positivare klang.

2.6.1 Denotation och konnotation

Denotation är ett begrepp som först användes av Barthes. Denotation innebär tecknets 
uppenbara betydelse. Det är det som man faktiskt kan se utan att tolka in värderingar 
eller uppfattningar. Ett exempel på detta kan vara en bild på en flicka. Jag kan däremot 
fotografera denna flicka på olika sätt. Man kan exempelvis sätta ett filter på kameran 
vilket kan göra att fotot ser varmare eller kallare ut. Man kan även minska eller öka 
kontrasterna i fotot för att få det att se ut på ett visst sätt. Dessa olika tillvägagångssätt 
skulle denotera till samma sak men man skulle kunna konnotera olika betydelser och 
uppfattningar mellan de olika bilderna. 

Konnotation innebär det som händer när tecknet möter läsarens uppfattningar, känslor 
och värderingar. Dessa uppfattningar, känslor och värderingar är beroende av en kultur 
kontext, vilket kan göra att människor från olika kulturer konnoterar till olika 
betydelser ur en och samma denotation. Enligt Barthes är konnotationen en avgörande 
faktor för det denotativa. Denotationen är det som presenterar tecken så att vi sedan 
ska kunna konnotera betydelser ur de. Denotationen står för tex. vilket träd man ska 
fotografera, och konnotationen står för hur man ska fotografera trädet för att uppnå 
det budskap som man vill koda in.

Denotations- och konnotationsbegreppen kan däremot användas på olika sätt beroende 
på i vilket vetenskapligt sammanhang de ska användas i. Om man använder sig av 
exempelvis ett språkfilosofiskt eller ett logiskt perspektiv så ser man annorlunda på 
användning och egenskaper i dessa begrepp än om man väljer att arbeta utifrån ett mer 
litterärt eller retoriskt perspektiv. Ur ett språkfilosofiskt eller logisk perspektiv är 
denotation definierat enligt följande exempel. Om man har en bild på en katt så 
denoterar denna katt till alla katter i det förflutna, nuet och även till alla framtida 
katter. Den konnotativa betydelsen blir här att denna katt tolkas som ett djur med päls 
och fyra ben. Denna användning av begreppen är däremot ovanligt förekommande i 
jämförelse med begreppens innebörd ur det litterära eller retoriska perspektivet. Här 
använder man begreppen så som vi är mest vana att förstå de. Det vill säga att 
denotation står för objektets faktiska betydelse. Exempelvis så är en bild på ett träd, 
bara en bild på ett träd. Konnotationen består sedan i de som läsaren tolkar av bilden 
och vilka associationer denne får av detta träd. 

Dessa konnotationer är beroende av känslomässiga värderingar och är alltid subjektiva. 
Tecken kan även ha ett underliggande uttryck vilket betyder att man ibland måste ha 
vissa kunskaper för att förstå tecknet så som det är menat. Dessa tecken kan vara 
hopsatta med andra tecken vilket skapar en kod som kan ha mytiska eller ideologiska 
betydelser. Dessa underliggande betydelser tar oss därför ner till en extra dimension i 
tolkandet av en text eller av enskilda koder.



2.6.2 Koder

En kod är de system i vilka man organiserar tecken. Dessa tecken bildar tillsammans 
den kod som medlemmarna i ett specifikt samhälle kommit överens om. Koder måste 
därför studeras i den kontext som de förekommer i, vilket är i den kommunikativa 
sociala dimensionen. Som medlem i en kultur och ett samhälle styrs våra sociala liv av 
konventioner och regler. Detta gör att nästan varje aspekt av våra sociala liv är 
kodade. Man måste dock komma ihåg att inte blanda ihop beteendekoder med 
betecknande koder. Beteendekoder är sådana som t.ex. utgör juridiska lagar eller 
regler inom en viss sport. De betecknande koderna står däremot som ett teckensystem. 
Dessa två kategorier kan dock samexistera i vissa situationer. Ett exempel på när detta 
inträffar är i vägtrafikordningen. Här måste man både ta hänsyn till lagar och symboler 
för att kunna förstå hur man ska köra.

I min undersökning är det betecknande systemet mest relevant. Koderna i detta system 
har vissa grundläggande egenskaper som man ska vara medveten om. Detta system 
bygger bland annat på en paradigmatisk och en syntagmatisk dimension där den 
paradigmatisk dimensionen väljer ut speciella enheter ur olika paradigm. När man valt 
alla enheter ur de olika paradigmen sätter man ihop de vilket bidrar till den 
syntagmatiska dimensionen. För att kunna uppnå en lyckad syntagmatisk dimension 
måste det paradigmatisk urvalet bygga på regler och konventioner som existerar inom 
den kultur och det samhälle som denna är menad för. Om man misslyckas med detta 
kan det blir svårt för läsaren att förstå koden och den blir därför oanvändbar.

Andra viktiga egenskaper som det betecknande teckensystemet har är att dessa koder 
förmedlar betydelse, de ska hänvisa till något annat än sig själva. Som jag tidigare 
nämnt så är detta betydelseskapande beroende av den gemensamma kulturella 
bakgrunden. Dessa koder ska även fungera som en social och kommunicerande 
funktion. Detta kräver då att man kan identifiera dessa koder för att på ett 
framgångsrikt sätt kunna föra dessa vidare. 

2.6.3 Ideologi

Det finns olika sätt att definiera ideologi vilket gör att det ibland kan vara svårt att veta 
hur begreppet använts i olika sammanhang. Den definition av ideologi som jag tänker 
använda mig av är att ideologi är den allmänna processen av produktion av betydelser 
och idéer. Denna definition är dock väldigt övergripande och används för att beskriva 
den sociala produktionen av betydelser.

Betydelse produceras med hjälp av tecken. För varje gång som ett tecken används 
förstärker det sin betydelse inom kulturen och hos användaren själv. Tecknets 
konnoterande och mytiska funktion upprätthålls genom kulturens värderingar. När vi 
använder tecken som är bärare av myter och värderingar ger vi liv åt ideologier men vi 
måste även vara medvetna om att vi är formade av ideologier och att när vi 
offentliggör dessa myter och värderingar, fungerar dessa som kulturell identifikation. 

Man kan säga att ideologier består av tecken med en konnoterande och mytisk 
funktion. Dessa funktioner konkretiserar våra värderingar och gör det möjligt för oss 
att identifiera oss med en viss kultur. Ideologin bestämmer även vilken betydelse 
tecken får vilket gör att man som medlem i en viss kultur kan använda sig av och 



reagera på ett lämpligt sätt i förhållande till dessa tecken, konnotationer och myter. I 
och med deltagande i en kulturs beteckningsbruk är man det medel genom vilken 
ideologin upprätthåller sig själv. Ett teckens betydelse härstammar från den ideologi 
inom vilken detta tecken existerar. Detta gör att jag kan koppla samman dessa 
betydelser med ideologin och även se hur denna ideologi står i förhållande till det 
samhälle jag lever i vilket gör att jag kan förstå den kultur som finns där.

2.7 Maskuliniteter i populärkulturen på 50-60-talet

I detta avsnitt presenteras maskuliniteten i populärkulturen under 50- och 60-talet. 
Först kommer en introduktion till 60-talets samhälle. Detta är mycket relevant för att 
kunna förstå det samhälle samhälle i vilken man skapade den ena filmen som jag senare 
analyserar.

2.7.1 60-talet - Ett samhälle under förändring

Under 60-talet genomgick de västerländska samhällena stora förändringar. En 
ungdomskultur växte fram och möjligheter till högre studier blev möjliga i och med 
utbyggandet av en nioårig grundskola. Detta ledde i sin tur till att dessa ungdomar 
började kräva mer av samhället. Från att ha klätt sig prydligt i dräkt eller kostym, blev 
klädstilen mer och mer avspänd ju längre in på decenniet man kom. Det blev modernt 
att ha korta kjolar, t-shirt och jeans. Det var även under detta decennium som man 
började ifrågasätta traditioner och auktoriteter. Man började kämpa för sexuell 
frigörelse, kvinnofrigörelse och att bryta mot traditioner genom att t.ex. fira en 
alternativ jul. Resandet ökade och många började tågluffa, åka på charterresor och 
jobba som au pair i ett annat land.

Familjen förändrades även under detta decennium. I och med att de högre 
utbildningarna blev tillgängliga för flera skapades en annan jämlikhet mellan kvinnan 
och mannen. Frihet blev också en egenskap i dessa familjer då man hade möjlighet att 
resa. Man började inse att livet inte behövde vara så inrutat som det tidigare hade varit 
och man började därför att flytta i mycket större utsträckning än tidigare. Det var även 
under denna tidsperiod som skilsmässorna ökade då psykologer påtalade att man inte 
längre skulle hålla ihop för barnens skull utan istället skilja sig för barnens skull. 
Kvinnor lämnade hemmet för att arbeta. 1960 var det 36% av alla gifta kvinnor i 
Sverige som arbetade. I slutet av decenniet hade denna procentsats dock ökat till 45%.

2.7.2 Populärkultur och genusforskning under 50- och  60-talet

Efterkrigstiden var en tuff period för de flesta europeiska länderna. Städerna var 
sönderbombade och många av de krigsdrabbade länderna hade stora skulder. Tiden 
efter kriget blev dock en vändning och en period där man började experimentera inom 
film. Genrer som  Italiensk neorealism och Nya franska vågen blev under dessa år 
mycket populära då antalet amerikanska filmer i Europa hade minskat under denna 
tidsperiod. 

Under 60-talet kom populärkulturen sig i uttryck på flera olika sätt. Bland annat så 
hade en majoritet av hushållen införskaffat en TV och popmusiken var den nya sortens 
musik. Filmindustrin blomstrade och år 1962,då Ingmar Bergmans film Tystnaden hade 
premiär, var det en och en halv miljon svenskar som gick för att se denna film på bio.



60-talets filmer, svenska som utländska, har varit föremål för könsrollsforskning. En av 
de som utfört en sådan undersökning är Margareta Ekström. Hennes syfte var att se 
om dessa filmer använde sig av de nya jämställdhetsidealen som skapats under samma 
tidsperiod. Analysen resulterade sedan i en artikel med rubriken Nya filmer - gamla 
roller, vilket säger en del om resultatet av undersökningen. Hon fann att man inte varit 
speciellt flitig i användandet av de nya idealen och att man till stor del fortfarande 
använde sig av en mycket traditionell man- och kvinnobild. Mannen var mycket 
överordnad kvinnan och det var han som var familjeförsörjare. Hon hittade dock en 
mindre skara filmer som däremot försökte bryta dessa mönster. En av dessa filmer var 
Barnvagnen (-63) av Bo Widerberg. Denna film gestaltar den kvinnliga 
huvudkaraktären utifrån en mer modern kvinnosyn, där den kvinnliga karaktären 
eftersträvar ekonomiskt oberoende. Problemet med filmen som medieform är att den 
snabbt åldras och är mycket tidsbunden. Filmen speglar den tid som den skapats i och 
därför kan filmernas man- och kvinnogestaltningar gå oss förbi idag om vi inte 
tillskriver den det samhälleliga klimatet som de först existerat i.
2.7.3 Representationen av män i film under 50- och 60-talet

För att kunna analysera en film från början av 60-talet måste man förstå hur män 
representerades under båda av dessa decennier. Eftersom man just lämnat 50-talet 
bakom sig var säkerligen många av detta decenniums idéer om representation 
fortfarande i användning inom populärkulturen. Man måste samtidigt vara medveten 
om 60-talet och vilka samhälleliga influenser som kom att påverka denna typ av 
gestaltning.

Efterkrigstiden blev på många ställen i både Europa och USA en vändning för hur man 
representerade mannen i film. Många filmer handlade då om soldater som just kommit 
hem från kriget och hur deras upplevelser av kriget kom att påverka deras liv. Mannen 
är under denna tid gestaltad genom att vara tyngd av sina krigsupplevelser och att vara 
våldsam. 

Senare kom dessa män att anpassa sig till den nya vardagen och till sitt nya uppdrag 
som familjeförsörjare. På 50-talet var den hegemoniska maskuliniteten framträdande på 
grund av just detta. Mannen skulle vara ekonomiskt stabil. Han skulle kunna försörja 
sin familj, desto finare arbete desto högre status. Under denna tid ökade även 
konsumtionen av bland annat hushållsprodukter, det var viktigt att köpa den senaste 
bakmaskinen eller dammsugaren. Det var mycket viktigt att lyckas under denna tid då 
man skulle vara oberoende och visa en sida som var tvärtemot kommunismens ideal. 

Under denna tid fanns det även en mansbild som talade tvärtemot denna 
familjeförsörjare. Denna karaktär ville vara fri och hade därför ingen familj. Han hade 
ofta varit soldat som senare blev agent. Även om han arbetade för en speciell 
organisation så var han ofta fri att göra precis som han ville. En av dessa karaktärer är 
förstås James Bond. Denna karaktär är tävlingslysten och har svårt att hålla sig till en 
och samma kvinna. Bond kom därför att bli trendskaparen i övergången mellan 50- 
och 60-talets representation av män. Bond lyckas även hålla kvar egenskapen som 
under 50-talet var mycket vanligt förekommande i gestaltningen av framgångsrika 
män, vilket var the man in the grey flannel suit. Denna man var alltid stiligt klädd i 
kostym och ansågs vara mycket framgångsrik. Bonds engelska påbrå tillsammans med 
hans sätt att klä sig gjorde att han ansågs vara en riktig gentleman. Männen var oftast 
gestaltade som överordnad kvinnan. Mannen framställdes bland annat genom att ha ett 



bättre jobb och att vara mer intelligent än kvinnan. Mannens utseende skulle vara 
vårdat och det var därför viktigt att de bar kostym. 

2.7.4 James Bond som kulturellt fenomen

Ambjörnsson, som jag tidigare nämnt i mitt avsnitt för tidigare forskning anser att det 
var under 60-talet som James Bond blev väletablerad och accepterad i den manliga 
mytologin, det vill säga mannen som hjälte.  Han beskriver även att han upplever 
filmerna som betydligt mer storslagna och hisnande äventyrliga än böckerna. Bond 
visar upp en ny mansroll i och med hans och ombytliga livsstil. Eftersom han ständigt 
råkar ut för oplanerade händelser och i och med de många miljöombytena, kan Bond 
ses som en turist som ständigt rör sig mellan filmens olika episoder.

Ambjörnsson har även kommit fram till att kortspel är en mycket central faktor i 
böckerna och filmerna om Bond. James Bond är själv en mycket skicklig spelare. Han 
spelar dock inte för att vinna utan för att han anser det vara lustfyllt och att det som 
livet självt inger både chanser och risker. Bond är en ärlig spelare som vill övervinna 
sina motspelare för att få ett symboliskt övertag och för att han tycker om att se sina 
motståndares strategier. Till skillnad från Bond är skurkarna falskspelare. De spelar för 
att vinna och för att de har en illvillig uppgift så som terrorism, hämnd eller liknande. 
Det som kännetecknar en Bondfilm enligt Ambjörnsson är i första hand att de 
materiella tingen har stort värde för Bond. Det är alltså inte händelserna och 
berättelsen som är det viktigaste. Anledningen till varför de materiella tingen har så 
stor betydelse är för att de skapar hans image. Det är dock inte kvalitén som är det 
viktigaste för Bond, utan istället vilken stil som prylen har.

De föremål som förekommer i Bonds värld är alltid könsbestämda enligt Ambjörnsson, 
antingen är föremålen manliga eller kvinnliga utan några gråzoner. Den pistol som 
Bond har är en Beretta, denna pistol är italiensktillverkad och liten till sin storlek i 
jämförelse med många andra pistoler. Detta är en av Bonds absoluta favoritpistoler 
men han tycker inte om den för att den har egenskap att döda, utan för att han känner 
sig trygg med den och känner att han kan lita på den. Bond litar inte på andra 
människor och det är bland annat därför som han tillskriver de materiella tingen en 
större pålitlighet. Människorna i Bonds närhet tenderar att dö och därför vänder han 
sig till de saker som består, alltså prylarna. Bond anser även att människor 
överhuvudtaget är ett orosmoment då han måste övervinna sina motståndare och 
erövra kvinnorna.

Efter andra världskriget håller ett konsumtionssamhälle på att växa fram. Man börjar 
konsumera för nöjes skull och mer än vad som egentligen behövs. Detta avspeglas i 
filmerna om Bond där han ger liv åt tingen, genom att han får en viss status av sina 
prylar, gör det möjligt för honom att i sin tur ge status tillbaka till prylarna. För Bond 
är hans stil viktig att behålla och dessa materiella ting gör det möjligt för honom att 
känna trygghet i sin bibehållna image. Detta gör att Bond och hans prylar fungerar 
alldeles utmärkt i kommersiella syften, då han som actionhjälte ses upp till av sin 
publik.

60-talet är det årtionde som kvinnorörelsen uppstår på riktigt. Ambjörnsson beskriver 
kvinnorna i Bondfilmerna som självständiga och intelligenta. De är antingen 
medspelare eller motspelare som Bond ofta försöker erövra, om de är fiender eller inte 
spelar mindre roll. Bond vill ha dessa kvinnor då han attraheras av den säkerhet som 



dessa kvinnor utstrålar, han vill erövra kvinnan vilket gör att han vill ha en viss 
motsättning innan han lyckas. Även om kvinnorna i dessa filmer porträtteras som 
självständiga så är Bond alltid överordnad kvinnorna. Han anser även att Bondfilmerna 
från 60-talet inte utstrålar några särskilda tecken på jämställdhet. Däremot ironiserar 
man den traditionella bilden av mannen och kvinnan, en bild av Bond som oanständig 
och total avsaknad av sentimentalitet gör det tydligt att man försöker framhäva 
mannen som en ofullkomlig gentleman enligt Ambjörnsson.

2.8 Maskuliniteter i populärkulturen 2000-talet

Dagens samhälle skiljer ju sig så klart mycket ifrån 50- och 60-talet. Vi blir inte 
speciellt förvånade när en ny teknisk innovation dyker upp och vår konsumtion av 
populärkultur är omätligt omfattande. Vi anpassar oss snabbt efter att använda dessa 
nya tekniska prylar och vår konsumtion av populärkultur är ofta något som vi inte 
reflekterar över allt för mycket. Eftersom vi tar del av populärkultur först och främst 
för nöjes skull är det lätt att naturalisera de representationer som vi tar del av i 
exempelvis de filmer vi ser. Nedan tar jag upp Yvonne Taskers teorier om mannen i 
actionfilm och Stuart Halls teori om representationen av mannen i nutida 
populärkultur. Dessa teorier är mycket relevanta i min analys av framförallt den senaste
Bondfilmen.

2.8.1 Actionhjälten  

Actionhjälten är ofta en figur som inte riktigt passar in i samhället. Han passar inte in 
på en vanlig arbetsplats och känner sig ofta fångad i dessa situationer. Den manliga 
hjältens främsta egenskap är hans hårdhet, han visar inte känslor på samma sätt som 
hjältinnan och hans kropp framställs på ett lite annorlunda sätt i förhållande till kvinnan 
som hjältinna. 
Actionhjälten har precis som kvinnan ett to-be-looked-at perspektiv. Mannen poserar 
och rör sig framför kameran men för att komma ifrån det feminina som ingår i detta 
kvinnorelaterade perspektiv är mannen mer passiv och bryr sig inte om att han blir 
iakttagen. Den muskulösa actionhjälten bidrar till att förstärka motsatserna mellan 
manliga och kvinnliga egenskaper på ett mycket stereotypiskt sätt. Manliga och 
kvinnliga egenskaper är ofta presenterade genom sina yttersta motsatser och denna 
uppdelning ser ut att vara lika accepterade som skillnaden mellan natt och dag.

2.8.2 The new man

På 80 talet kom en ny maskulinitet att utvecklas. Denna tog sig först uttryck i 
kommersiella syften, som genom reklamannonser och vykort. Männen på dessa bilder 
poserade med sin muskulösa överkropp och många var mycket kritiska till denna 
sexuella framställning av mannen. Under denna period började fler produkter för män 
att produceras. Klädmodet för män stod i centrum och männen blev mer intresserade 
av hur de såg ut.

Gestaltningen av män i film förändrades även under denna tid då man i framförallt 
actionfilmer började presentera en hjälte som ofta såg ut som en bodybuilder. Hjälten 
var oftast vit och attraktiv, detta var många kritiska till då denna framställning av 
mannen aldrig tidigare visats på filmduken. Man visste inte vilka reaktioner detta skulle 
väcka hos publiken. Detta påminde även om de obekväma minnena om hur fascisternas 



ideal om mannen såg ut, vilket bestod av just vita, starka män med stora muskler. 
Dessa elitiska ideal används flitigt än idag och man kan lätt uppmärksamma denna 
gestaltning genom att titta på nästan vilken actionfilm som helst där en hjälte 
framställs.

2.8.3 Representation av män i populärkulturen idag

The new man är fortfarande mycket aktuell i dagens representationer. Idag tar denna 
manstyp sig uttryck på en rad olika sätt genom att byta ut vissa egenskaper mot andra. 
Denna utveckling av the new man beror på att vi hela tiden kommer på nya sätt att 
inkoda maskulinitet. Stuart Hall har gjort en undersökning där han analyserat 
modetidningar och hur männen framställs i dessa tidningars bilder. Han har kommit 
fram till en rad olika sammansättningar av maskulinitet som han tar upp i sin bok 
Representation - Cultural Representations cultural representations and signifying 
practices. Jag kommer inte att gå in på dessa grupper här då de inte är relevanta för 
min undersökning. Det som dock gör detta viktigt att nämna beror på att man just har 
kunnat se att The new man fortfarande används och att denna typ av man blivit 
flexibel, vilket har lett till att dessa egenskaper överlevt.

2.8.4 Den svarta sidekicken

Actionhjältar/hjältinnor har nästan uteslutande varit konstruerade genom deras 
utseende. De ska vara attraktiva, starka och männen ska ha stora muskler. Detta är 
dock inte de enda egenskaperna som actionhjältar har haft, de allra flesta har även varit 
ljushyade. Den mörkhyade kroppen har varit mer förekommande i andra sammanhang 
så som i sport eller nöjesevenemang. I framförallt Hollywood har mörkhyade 
karaktärer stått för kriminalitet och därför har mörkhyade oftare figurerat i filmer där 
karaktärerna utför brott eller sitter i fängelse. Actiongenren är dock den filmgenre som 
har varit flitigast på att använda mörkhyade skådespelare, men dessa har sällan haft 
huvudrollen. De mörkhyade karaktärerna är ofta hjältens vän eller en så kallad 
Sidekick. Denna karaktär visar inte samma skicklighet när det gäller att slåss eller ta sig 
ur de knipor som karaktärerna hamnar i. Det slutar ofta med att den mörkhyade 
karaktären dör för att rädda hjälten. 

Till skillnad från den mörka mannen brukar den vita hjälten ofta hamna i svåra 
situationer där han blir torterad och plågad till bristningsgränsen men lyckas oftast ta 
sig ur situationen på egen hand eller med ytterst lite som hjälp.

3. Material och metod

I detta kapitel redogör jag för mitt urval och de material jag valt att använda mig av i 
denna undersökning. Jag beskriver även mitt val av metod och de metodproblem som 
kan dyka upp i min undersökning.

3.1. Urval och material - Inledning

James Bond är 007-agenten som uppstod genom Ian Flemmings romaner. Den första 
romanen publicerades 1953 och hette Casino Royale. Denna bok kom sedan att följas 
upp av en ny bok om James Bond som utkom ungefär med ett års mellanrum fram till 
mitten av 60-talet. Även om böckerna om Bond blev populära var det inte förrän Bond 



dök upp på filmduken som det riktiga genombrottet för denna karaktär infann sig. Den 
första filmen kom 1962 och heter Dr No. Det var i och med denna film som James 
Bond blev världskänd över en natt. Enda sedan den första filmen kom har en samtidig 
premiär ägt rum i alla de stora städerna i västvärlden. Efter Dr No kom en ny Bondfilm 
ungefär en gång varje år. Innan 1962 och den första filmen hade böckerna om 007-
agenten sålts i en och en halv miljoner exemplar. Efter den första filmen så ökade 
försäljningen av Bondböcker till 22 miljoner böcker mellan åren 1962 och 1967,denna 
siffra gäller dock enbart de som såldes i Storbritannien under denna period. 

3.2 Tillvägagångssätt

Som jag tidigare nämnt kommer jag att analysera två filmer. Den första filmen heter Dr 
No och är producerad år 1962 och den andra filmen heter Casino Royale och är från år 
2006. Båda är James Bondfilmer, där Dr No är den första och Casino Royale är den 
hittills sista i James Bondserien. Jag har valt dessa på grund av att det är den längsta 
tidsperioden mellan två Bondfilmer och på grund av att jag vill analysera en film från 
60-talet och en film från idag. Anledningen till att jag ska analysera en film från just 60-
talet är att för att den producerades under en tidsperiod där bland annat jämställdheten 
mellan män och kvinnor började diskuteras på allvar. Den andra filmen valde jag för att 
det är den senaste filmen ur denna serie. Detta är en fördel eftersom att jag vill kunna 
jämföra filmen från 60-talet med den film som är närmast vår tids samhälle.

Jag kommer först och främst att ägna mig åt huvudkaraktären James Bond, men även 
analysera hans medhjälpare Felix Leiter. Detta gör jag för att dessa karaktärer 
återkommer i båda filmerna och det är därför intressant att se på vilket sätt de 
framställs beroende på i vilken samhällelig kontext de är konstruerade i. Jag kommer 
att fokusera min analys runt vissa egenskaper som dessa karaktärer har. När det gäller 
Bond så kommer jag att undersöka på vilka sätt han förhåller sig till framförallt spel, 
prylar, kvinnor och skurkar. Leiter kommer framförallt att analyseras utifrån sin 
egenskap som sidekick till Bond. När det gäller ideologier kommer jag enbart att ta 
upp de som rör genus. Denna begränsning beror på att man kan hitta oändligt många 
ideologier i dessa karaktärer, många av de skulle dock bli mycket irrelevanta för mitt 
syfte.

3.2 Dr No - En kort sammanfattning av handlingen

Dr No hade sin världspremiär 5 oktober 1962. Huvudkaraktären James Bond spelades 
i denna film av Sean Connery som därmed blev den första av en rad olika skådespelare 
som under åren fått gestalta 007-agenten. Filmen utspelar sig till mesta delen på 
Jamaica där Bond har fått i uppdrag att lösa ett mord på en av sina kollegor som också 
var agent. Till sin hjälp har han CIA-agenten Felix Leiter och sin Jamaicanska 
medhjälpare Quarrel. Efter att ha pratat med Professor Dent, som driver laboratoriet 
där den mördade agenten lämnat in stenar för analys, blir Bond mycket misstänksam. 
Han tror att Dent ljuger och därför väljer han att hitta platsen där dessa stenar hittats. 
Spåren leder honom till en liten ö som sägs bevakas av en eldsprutande drake. Quarrel 
är först  mycket motvillig till att ta Bond till denna ö på grund av risken att det ska bli 
upptäckta av de som bevakar området där, Bond lyckas då övertala
Quarrel. 

När de anländer till ön möter Bond den vackra Honey Ryder som befinner sig där för 



att samla snäckor som hon sedan ska sälja i Miami. Ön är hårt bevakad av 
övervakningsbåtar och när de befinner sig på ön blir de beskjutna men lyckas ta sig in i 
öns täta djungel. När kvällen kommer får de se den misstänkta draken komma emot de 
med eld sprutande ur vad som ser ut att vara drakens mun och näsa. När draken 
kommer närmare konstaterar Bond, som var skeptisk till denna drake, att det är en 
stridsvagn som konstruerats till att föreställa det eldsprutande fantasidjuret. Det är för 
sent för trion att ta sig därifrån och det blir snabbt omringade av vakter som dödar 
Quarrel och tar Bond och Honey tillfånga. De förs till den iskalla Dr No’s  
huvudkvarter. Dr No är en kinesisk vetenskapsman som tillhör organisation 
SPECTRE, Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and 
Extortion. Hans mål är att sabotera för USA och deras rymdprogram. Bond och 
Honey blir separerade från varandra på basen och Bond börjar sin kamp för att stoppa 
Dr No och hans terroristförsök. Han lyckas ta sig ner till rummet där Dr No styr sin 
verksamhet och för att kamouflera sig slår han ner en av medarbetarna för att ikläda 
sig dennes skyddsdräkt. Bond lyckas i sista sekund avstyra terroristförsöket, Dr No 
ger sig på Bond i ett försök att döda honom men ramlar då själv ner i det kokande 
vattnet som finns i kontrollrummet.

James Bond måste nu fort hitta Honey innan hela basen sprängs. De lyckas ta sig ut 
från basen som nu tömts på folk. I sista sekund lyckas de hoppa i en båt och åker iväg 
precis när basen sprängs i småbitar. Efter en stund får Bond och Honey slut på bensin, 
detta verkar dock inte bekymra de eftersom de sitter tätt ihop och kysser varandra. 
CIA agenten Felix Leiter kommer till deras undersättning med hjälp av en bogserbåt, 
först tar Bond emot hjälpen men inser sedan att han hellre driver omkring på det öppna 
havet med Honey i sina armar. Leiter lämnar de med ett stort leende ute på havet. The 
End. 

3.3 Casino Royale - En kort sammanfattning av handlingen

Casino Royale hade premiär den 17 november 2006 och det var i och med denna film 
som Bond fick ett nytt ansikte genom Daniel Craig som var den skådespelare som nu 
fick ta över rollen efter Pierce Brosnan. Daniel Craig är den sjätte skådespelaren som 
fått äran att ikläda sig rollen som Bond, James Bond.

Casino Royale utspelar sig i Montenegro där Bond har i uppgift att stoppa den onda 
bankiren Le Chiffre från att vinna en pokerturnering. Le Chiffre har kontakter inom 
terroristvärlden och han måste nu vinna tillbaka pengar som han är skyldig dessa 
klienter. Till sin hjälp har Bond Vesper Lynd som ska hålla koll på Bonds ekonomi och 
Rene Mathis som fungerar som Bonds informatör i Montenegro. Han har även hjälp av 
CIA-agenten Felix Leiter som medverkar i pokerturneringen. För att röja Bond ur 
vägen försöker Le Chiffre förgifta honom med en drink. Bond drabbas av 
hjärtstillestånd men lyckas få igång hjärtat med hjälp av den medicinska utrustning han 
har i sin bil. Bond kommer tillbaka in i pokerturneringen som om inget har hänt och 
möter en mycket förvånad Le Chiffre. Bond vinner till slut turneringen och går sedan 
för att fira detta med Lynd på hotellets restaurang. Lynd får ett meddelande från 
Mathis som behöver hennes hjälp, efter att ha lämnat Bond på restaurangen kommer 
Bond på att det finns en stor risk att Lynd blir kidnappad av Le Chiffre. Han springer 
ut på gatan men det är för sent. Le Chiffre har redan fört bort Lynd i en bil. Bond är 
inte sen att följa efter men får väja med sin bil när han ser att Lynd ligger mitt i väggen 
med bundna armar och ben. Bilen voltar och Le Chiffres män tar fast Bond och för 



honom sedan till en dunkel lokal. Där får Bond utstå förödmjukande misshandel för att 
få Bond att ge spelvinsten till Le Chiffre. Bonds räddning blir när Mr White kommer 
för att döda Le Chiffre och hans medhjälpare för deras förlust i pokerturneringen. 

Bond vaknar sedan upp på ett sjukhus där han misstänker att Mathis arbetat för Le 
Chiffre, vilket leder till att Mathis blir häktad. Bond förälskar sig i Lynd och de båda 
åker iväg på en romantisk resa till Venedig. Bond säger upp sig från sitt jobb som 007-
agent. Efter ett tag så upptäcker Bond att pengarna från pokerturneringen inte finns på 
kontot och får reda på att Lynd arbetar åt fienden. I en uppgörelse mellan Bond, Lynd 
och några andra medlemmar ur denna organisation inuti i ett hus som är under 
renovering, börjar huset gick vika och snart rasar det ihop i vattenkanalen. Lynd som 
fastnat i en hiss ber Bond om förlåtelse för att sedan försvinna ner i djupet. Bond gör 
allt för att rädda Lynd men det är för sent. Senare får Bond veta att Lynd hade en 
fransk-algerisk pojkvän som kidnappats av denna organisation och att det var därför 
som hon var tvungen att arbeta för denna organisation för att kunna ge lösensumman 
till ledaren Mr White. Filmen slutar med att Bond, som hittat Mr Whites nummer i 
Lynds mobil hittar honom och skjuter honom i ena benet, han avslutar med repliken. 
The name’s Bond, James Bond. The End.

3.4 Val av metod

Jag har valt att genomföra en kvalitativ analys för att kunna få en mer fördjupad 
förståelse om ett mindre område istället för de resultat man får av en kvantitativ analys 
där man undersöker många enheter för att få en mer omfattande bredd på en 
undersökning. En kvalitativ analys gör det möjligt för forskaren att vara mer flexibel 
när det gäller tolkning av det man valt att undersöka. Man studerar som sagt ett 
mindre antal enheter än i en kvantitativ analys vilket möjliggör en mycket mer 
detaljerad och djupgående analys. “Kvalitativa metoder får inte framstå som något man 
alltid ska använda utan det är något som ibland kan ge bättre insikter, beroende på vad 
det är man studerar.” Eftersom den kvalitativa metoden och semiotiken möjliggör att 
jag kan tolka betydelser när jag analyserar filmerna och dess karaktärer, gör detta till 
den mest relevanta metod som jag kan använda mig av.

3.5 Semiotisk metod

Den metod som jag har använt i denna uppsats är den semiotiska metoden. Denna 
metod passar bra i just denna typ av undersökning på grund av att jag analyserar rörlig 
bild i form av film. Eftersom jag vill analysera dessa filmkaraktärers gestaltning vill jag 
kunna använda mig av de denotativa och konnotativa begreppens innebörd, det vill 
säga att först titta på karaktärernas framställning så som den faktiskt ser ut för att 
sedan kunna konnotera betydelser utifrån hur karaktärerna konstruerats och 
framställts. Dessa karaktärer är fulla av tecken och koder och för att kunna fördjupa 
min förståelse för dessa karaktärer i förhållande till den omgivning de skapats i 
kommer jag att undersöka vilka eventuella ideologier som existerar genom dessa 
karaktärer och se om det finns skillnader eller likheter i vilka ideologier som används 
beroende på vilken tidsperiod de skapats i.

3.6 Metodproblem 

På grund av att jag valt att göra en mer detaljerad analys av enbart dessa två filmer blir 



varken validiteten eller reliabiliteten speciellt stor. Jag är dock medveten om detta. Jag 
anser emellertid att det är mycket möjligt att den här undersökningen skulle kunnas 
göras om ett flertal gånger av andra studenter eller forskare, vilket skulle resultera i 
ungefär samma resultat som i denna undersökning. Detta förutsatt att de som 
genomför undersökningen tillhör den västerländska kulturen. 

Många anser att kan vara problematiskt att använda sig av den semiotiska metoden för 
att den bygger på att man ska tolka materialet. Man varnar ofta för att tolkningen kan 
bli subjektiv och därmed vinklad. Detta ser jag inte som ett problem eftersom jag 
tillhör den västerländska kulturen, där vi har gemensamma värderingar och tolkar 
världen på ungefär samma sätt. Det blir en så kallad intersubjektiv tolkning. 

De teorier som jag valt att använda mig av är av en rätt så allmän karaktär. Detta val 
kan ses som problematiskt då jag undersökt film, och att jag då borde ha inriktat mig 
mer på genus- och representationsteorier knutna till filmmediet. Jag anser dock att 
dessa mer allmänt inriktade teorier fungerar utmärkt i min analys och att mitt 
huvudsyfte med undersökningen är att titta på representation i populärkultur och film 
är enbart det område jag valt för att kunna avgränsa mig till ett specifikt medium inom 
populärkulturen.

Att analysera filmkaraktärer kan vara problematiskt då dessa karaktärer är fiktiva. Man 
måste därför ta hänsyn till att gestaltningen av dessa karaktärer kan vara överdriven 
och att dessa karaktärer inte finns i det riktiga samhället. Man får därför vara försiktig 
med att se karaktärernas egenskaper genom en allt för realistisk syn. Bond är en 
fantasifigur som dels är beroende av den skådespelare som spelar Bond, detta leder 
självklart till att Bond gestaltas på ett något annorlunda sett beroende på vilken 
skådespelare som används. Jag är dock medveten om detta vilket gör att jag tagit 
hänsyn till detta i min analys.

4. Analys och resultatredovisning

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den analys som genomförts. Först 
presenteras de valda karaktärerna i Dr No vilket följs av en analys av Bond och sedan 
av Leiter, där jag valt att analysera dessa genom speciella egenskaper som jag hittat i 
teorierna om Bond och actionkaraktärerna. Dessa beskriver jag genom denotationer 
och konnotationer som är sammanvävda i en löpande text. 

I de olika temana som analysen tar upp, finns en rad olika begrepp som är viktiga att 
betona för att förstå de viktigaste egenskaperna som jag hittat genom min analys. De 
viktigaste begreppen är hegemoni, könsstereotyper, maktutövning och manliga 
respektive kvinnliga egenskaper. I temat om kortspelaren James Bond blir det viktigt 
att se hur detta hjälper till att framhäva Bond som en intelligent och strategisk man och 
hur han på detta sätt lyckas övervinna både kvinnor och motståndare. I  analysen om 
James Bonds kvinnor är det viktigt att se ett motsatsförhållande i de egenskaper som 
Bond respektive kvinnorna gestaltas utifrån. Dessa är ofta av stereotypisk karaktär, det 
förekommer dock även motsägelser till de stereotypiska mans och kvinnorollerna 
vilket även blir intressant eftersom man då kan se att dessa stereotyper inte alltid följs. 
I James Bond och skurkarna blir det viktigt att betona den hegemoniska maskuliniteten 
och vilka egenskaper som gör att Bond blir överlägsen de övriga manliga karaktärerna. 
Prylarna i James Bondfilmerna är även en viktig komponent då de är med och skapar 



både Bonds maskulinitet och även hur man tillskriver män respektive kvinnor olika 
könsbestämda föremål. I analysen av Felix Leiter blir det viktigt att betona vad som i 
gestaltningen gör så att Leiter anses ha lägre status än Bond. Efter detta följer en 
diskussion om de ideologier som är centrala i dessa gestaltningar. Sedan presenteras 
Casino Royale där tillvägagångssättet är det samma som i analysen av Dr No.

4.1 James Bond - Dr No

James Bond är 007-agent vilket betyder att han har rätt att döda. Han är engelsman 
och gentleman. Han bär oftast kostym och är mycket stilig. Han ser ut att vara i 30-
årsåldern och
därför varken en nybörjare eller för gammal för att ta sig an denna typ av uppdrag. Han
är smart, kvicktänkt och planerande. Han tycker om att spela kort och att umgås med 
kvinnor, fiender eller inte. Han är självständig och lyckas alltid ta sig ur knepiga 
situationer. Till sin natur är Bond mycket misstänksam mot andra människor. Han 
tycker om prylar och då framförallt sin pistol av märket Beretta.

4.1.1 Kortspelaren James Bond 

I Dr No är kortspelet mycket centralt i och med att Bond presenteras genom att i en 
scen sitta vid ett spelbord. Vi får se hans händer och de spelkort som han då håller i. 
En kvinna på andra sidan av spelbordet kommenterar Bonds skicklighet i spelet då han 
just vunnit omgången. Hon frågar efter hans namn, man får då se hans ansikte när han 
svarar The name’s Bond, James Bond, medan han tänder en cigarett. Han lämnar 
sedan spelbordet, medan kvinnan följer efter honom. 

Bond och kortspel är som jag tidigare nämnt i och med Ambjörnssons undersökning, 
en mycket central faktor. Detta konnoterar till att Bond tycker om att ta risker och att 
kortspelets strategiska egenskaper är viktiga för Bond på grund av hans profession 
som agent. Han använder detta som ett sätt att träna upp olika strategier. Han spelar 
under denna scen på sin lediga tid vilket innebär att han även ser detta som ett nöje. 

Sammanfattning
På det sätt som man valt att presentera Bond i denna första film, är att han ska framstå 
som mystisk. Man får inte se hans ansikte direkt vilket gör att vi som tittar blir nyfikna 
på vem som döljer sig bakom spelkorten. Han vinner över kvinnan, som genast verkar 
vara intresserad av Bond. Detta kan ses som att Bond även använder sig av kortspelet 
som raggningsmetod. Han vet att en kvinna föredrar en man som kan framstå som en 
vinnare. För mig framstår det som att han är medveten om att pengarna som han vinner 
på detta spel kan vara en viktig faktor för kvinnorna. Detta gör honom på många sätt 
till en alfahane och därför svår för kvinnorna att motstå. Detta presenterar Bond som 
mycket intelligent och strategisk vilket därmed blir manliga egenskaper.

4.1.2 James Bonds kvinnor 

Sylvia Trench - Den trånande kvinnan
I denna film träffar Bond framförallt tre kvinnor som han lyckas erövra. Den första 
kvinnan är den som sitter vid spelbordet i början av filmen. Hon heter Sylvia Trench. 
Hon visar inga tecken på att vara arg över att ha förlorat i kortspelet utan går genast 
fram till Bond för att prata mer med honom. Detta kan ses som att hon inte vill riskera 



att missa en chans att umgås på tumanhand med honom. Han bjuder ut henne till 
kvällen därpå. Hon svarar då att hon kanske har tid och ber att få återkomma nästa 
dag. Hon får hans kort där hans nummer står. Han lämnar sedan lokalen, med kvinnans 
blickar i ryggen. Sylvias tveksamma svar kan tolkas som att hon inte vill verka för 
angelägen eller desperat att få träffa Bond. Det är som att hon förstår att Bond enbart 
vill ha kvinnor som han måste erövra. Detta kan möjligtvis ha att göra med att han är 
en kortspelare och att hon därför anser att han tycker om när det bjuds på ett visst 
motstånd, även gällande kvinnor. Anledningen till varför hon är så intresserad av Bond 
kan ha att göra med att hon gillar män som är skickliga på det de företar sig och som 
visar sig som vinnare. Detta kan även bero på att hon är intresserad av män med 
pengar, vilket gör Bond och hans spelvinst mycket attraktiv.

Miss Taro - Självständig dubbelspelare
Den andra kvinnan som Bond träffar är sekreteraren Miss Taro, som jobbar på 
guvernörspalatset. Hon letar efter mapparna om Crab Key och Dr No som Bond har 
efterfrågat men konstaterar att dessa är borta. Hon lämnar sedan rummet där Bond och 
chefssekreteraren befinner sig. När Bond ska lämna rummet finns det två dörrar. 
Istället för att gå ut där han förväntas, väljer han den andra dörren. Detta är samma 
dörr som man fick se Miss Taro gå ut igenom. Han öppnar dörren för att finna henne 
precis bakom dörren. Han säger åt henne att det är fult att tjuvlyssna på andra men hon 
förnekar att det var det hon gjorde. Detta kan tolkas som att Bond misstänkte att Miss 
Taro tjuvlyssnade och fick i och med sin upptäckt sina misstankar besvarade. Detta 
konnoterar till att Bond är mycket intelligent och kvicktänkt. Bond bjuder ut Miss 
Taro, men hon säger att hon inte vet vad hon ska svara på en sådan inbjudan från en 
främmande man. Hon svarar till slut att hon kanske vill träffa honom och det 
bestämmer att han ska höra av sig senare. Miss Taro kan i denna scen tolkas som en 
eventuell fiende. Bond visar inga tecken på misstänksamhet. Eftersom han är 
kortspelare och därför säkerligen har ett bra pokeransikte är detta dock svårt att tolka. 

Bond bestämmer senare träff med Miss Taro uppe i hennes stuga i bergen. På vägen 
dit blir han jagad av en annan bil men lyckas komma undan då den jagande bilen kör 
ned för ett stup och exploderar. Bond fortsätter upp till stugan för att möta en 
förvånad Miss Taro. Hennes ansiktsuttryck kan tolkas som att hon sett ett spöke. 
Vilket i sin tur leder till att man kan tolka hennes reaktion som att hon trodde att Bond 
skulle vara död vid det här laget. Man förstår även att hon och den jagande bilen har 
ett samband och att de arbetar tillsammans mot Bond. Hon kommer helt av sig men 
släpper sedan in honom i stugan. Hennes telefon ringer och man får höra att hon säger 
att han är där nu och att hon ska försöka uppehålla honom i några timmar. Bond hör 
inte denna konversation men kommer in i rummet då hon abrupt avslutar samtalet. 

Bond ger kommentarer som att Miss Taro verkar tycka om att leva farligt. Hon svarar 
då varför han tror det och tittar på honom med en nervös blick. Denna konversation 
kan tolkas som att Bond vet att hon är hans fiende, men att han bara leker med henne 
för att göra henne nervös. Bond ler stundvis. Detta leende konnoterar till att han vet 
att hon är fiende och att han roas av det, detta leende talar om för oss som tittar att 
han vet och att han ser detta som ett spel, precis som kortspelet. Även om Bond vet att 
Miss Taro är hans fiende, förför han henne. Detta kan tolkas som att han har lätt att 
erövra kvinnor och att detta bara är ett nöje för honom. Kvinnan i sig spelar ingen roll, 
bara han kan erövra henne. Det kan även tolkas som ett maktutövande där han vet att 
Miss Taro kommer att göra allt för att få honom att stanna kvar. 



Han säger sedan att han är hungrig och att de ska gå ut och äta. Hon föreslår då att 
hon kan laga kinesisk mat åt honom. Att Miss Taro vill laga kinesisk mat kan vara en 
mycket väsentlig ledtråd till vem hon arbetar för. Dr No, som är den grymme 
vetenskapsmannen har nämligen kinesiskt ursprung och på hans bas som man får se 
senare i filmen, är alla som jobbar där kineser. Bond ger sig däremot inte och säger att 
de ska gå ut för att äta. Han säger att han måste ha en taxi för att hans bil gått sönder. 
När taxin anländer knuffar Bond in Miss Taro i bilen där en polis väntar och arresterar 
henne. Hon spottar Bond i ansiktet och sedan åker hon iväg. Bond torkar bort spottet 
från ansiktet och återvänder sedan märkbart oberörd av situationen. Detta kan tolkas 
som att Bond alltid är misstänksam mot kvinnorna han träffar och därför inte blir 
förvånad när de visar sig vara hans fiende. Detta konnoterar till makt och spel, vilket är 
egenskaper som Bond värdesätter. 

Han är aldrig direkt otrevlig eller behandlar kvinnorna illa. Han får de istället att gå in i 
sina egna fällor för att de inte ska kunna skylla på honom när deras planer misslyckats. 
Det faktum att Miss Taro spottar på Bond gör henne till en lägre stående individ. Hon 
har ingen makt, misslyckat med sitt uppdrag och dessutom nedlåtit sig till att ha 
sexuellt umgänge med honom. Detta är utklassning på hög nivå enligt Bond. Han har 
inte begått några fel och har alla trumf på sin hand. Han får det att framstå mycket 
enkelt och planerat när han överlistar Miss Taro, vilket kan tolkas som att han inte 
anser att kvinnor är speciellt smarta eller svåra att övervinna. Detta kan dock även ses 
utifrån ytterligare ett perspektiv. Miss Taro är kvinna men får ändå arbeta självständigt 
för att försöka röja Bond ur vägen. Hon relativt snabbtänkt och listig då hon spelar ett 
dubbelspel i och med att hon arbetar för båda sidor, alltså både för Dr No och för 
Guvernörspalatset. Hon är en karriärkvinna som inte behöver en man att beskydda 
henne.

Honey - Intelligent men känslosam
Honey Ryder är den tredje kvinnan som Bond träffar på. Hon dyker upp när han 
befinner sig på ön Crab Key, där hon samlar snäckor. Hon bär en vit bikini och är på 
väg upp ur vattnet, sjungandes. Bond som vaknar under en palm av sången tittar 
leende mot kvinnan från några meters avstånd. Hon har inte sett honom än och blir 
mycket överraskad när hon hör att någon börjar sjunga med henne. Hon blir genast 
misstänksam mot Bond och säger åt honom att hålla sig på avstånd från henne. Han 
frågar vad hon gör där och säger att hon inte borde vara där för att det kan vara farligt. 
Honey svarar med att hon varit där många gånger och att hon aldrig blivit upptäckt. 
Bond svarar då att den här gången kommer hon nog bli det. Bond frågar varför hon 
samlar snäckor och hon blir då förolämpad och svarar att hon samlar för att sedan sälja 
snäckorna. Hon säger att i Miami kan man få 50 dollar för en snäcka. Detta konnoterar 
till att Honey lever farligt. Bonds reaktion när hon säger vad en snäcka kostar kan 
tolkas som att han tycker att det är småpengar. Detta leder till att hon framstår som 
väldigt risktagande för en sådan liten summa. 

För att kunna gömma sig från vakterna som är efter de går de genom vattnet och 
Honey säger att det är för att vakterna och deras hundar ska tappa spåret av de. Denna 
kommentar får Honey att framstå som beräknande och som att hon vet mycket om att 
befinna sig på sådana platser. Hon kan här tolkas som en expert i jämförelse med Bond 
som klagar över alla mygg som finns runt vattenytan. Detta gör att Honey anses 
självständig och inte så petig, hon är tuff men samtidigt feminin. Här vänder man på 
rollerna vilket gör att Honey gestaltas utifrån stereotypiska manliga egenskaper.



När vakterna gått förbi utan att upptäcka deras gömställe kommer en till vakt. Bond 
dödar honom och Honey blir förskräckt och frågar varför han var tvungen att göra så. 
Detta får Honey att framstå som mer känslosam än Bond, vilket är en stereotypisk 
feminin egenskap. Här visas ett av de främsta motsatsförhållandena mellan kvinnor och 
män i denna film. Honey är känslosam och Bond är okänslig. När de senare vågar ta 
sig fram ut ur djungeln är det natt. De får då syn på draken som sägs finnas på ön. 
Honey tror på legenden om draken och säger därför till Bond, som varit mer skeptisk 
att där ser du att den finns. Bond säger då att det är en maskin som drivs på bensin. 
Detta får Honey att framstå som dum och naiv, medan Bond framstår som intelligent 
och ifrågasättande. Detta leder till ett annat motsatspar i vad som anses manligt och 
kvinnligt, Honey är irrationell och Bond är rationell. Efter att Bonds medhjälpare dör 
av elden från draken, utropar Honey ett gällt skrik och lutar sig mot Bonds famn. 
Detta konnoterar till mannen som beskyddare och mannen som stark och ovillig till att 
visa känslor. Honey framstår däremot som en rädd kvinna som måste ty sig till mannen 
för beskydd och tröst. Bond och Honey blir tillfångatagna av vakterna i draken och 
förs till basen. 

På basen har Honey ett oroligt ansiktsuttryck. Hon håller sig i Bonds ena arm. Detta 
konnoterar till osäkerhet och rädsla. Bond visar däremot inga tecken på att vara orolig 
eller rädd. Hans min är bestämd, vilket kan tolkas som att han ändå är lite osäker men 
aldrig skulle nedlåta sig själv att visa det. Denna gestaltning visar återigen på 
stereotypiska manliga och kvinnliga drag

Bond vaknar senare upp i en cell vilket kan ha varit hans plan. Han lyckas ta sig ut och 
övervinna Dr No. Basen är då på väg att explodera och han måste snabbt hitta Honey. 
Han slår ner vakter på vägen och tvingar en kvinnlig medarbetare att visa var Honey 
befinner sig. Han hittar Honey i ett rum där hon låsts fast och med vatten ständigt 
stigande upp över hennes kropp. Detta konnoterar till mannen som hjälte. I och med 
att han gör allt för att få med sig Honey, gör honom till en gentleman. Honey är ivrig 
och blir orolig så fort båten får slut på bensin. Bond visar däremot ett stort lugn. Han 
vet redan att Leiter ska komma för att hjälpa till och blir därför aldrig orolig. Bond tar 
emot hjälpen från Leiter men när Honey börjar kyssa Bond släpper han taget om 
bogserlinan och de flyter iväg. Detta kan tolkas som att Honey tycker om Bond väldigt 
mycket och att hon tycker att han är en riktig man. Han räddade henne på basen och 
nu är han hennes hjälte.

Sammanfattning
Kvinnorna beskrivs av Ambjörnsson som självständiga, och det stämmer till vis del i 
Dr No. Man måste samtidigt tänka på den samhälleliga kontexten när man analyserar 
dessa kvinnokaraktärer i förhållande till Bond. 60-talet var som sagt en tid där debatter 
om kvinnans frigörelse från mannen just blivit aktuella. Detta betyder att även om vi 
idag anser att dessa kvinnor inte gestaltas som speciellt självständiga, så ansågs det 
säkerligen så på 60-talet. De här kvinnorna är ju egentligen väldigt självständiga. Det 
som däremot är mindre fördelaktigt är nog att de framställs som naiva, känslosamma 
och beroende. Dessa egenskaper är ofta tillskrivna kvinnan och är väldigt 
stereotypiska.  Det här visar verkligen på ett motsatsförhållande mellan män och 
kvinnor i denna film. Bond framställs i rak motsats till kvinnan som skeptisk, okänslig 
och oberoende. Ibland framhävs då egenskaper hos kvinnan som går emot de typiska 
kvinnliga egenskaperna, hon framställs bland annat som självständig, listig och att vara 
karriärkvinna. Detta gör att kvinnorna i Dr No blir väldigt starka och att det finns det 
motstånd som Bond vill ha i sina kvinnor.



4.1.3 James Bond och skurkarna 

I denna film träffar Bond på en hel del skurkar som försöker röja honom ur vägen. Jag 
kommer inte att ta upp alla eftersom de är för många. De som jag valt att ta upp är 
sådana som utgör en viktig del för att förstå filmens handling 

Chauffören - Underordnad med låg status
Den första skurken vi träffar på i filmen är chauffören som påstås vara utsänd från 
Guvernörspalatset att hämta upp Bond. Bond säger åt honom att lasta in bagaget i 
bilen medan han går och bekräftar sin reservation på hotellet. Chauffören blir då ivrig 
och säger att han kan kolla upp det åt honom. Redan här förstår vi att det är något 
konstigt med denna chaufför. Hans iver konnoterar till nervositet och en svag 
misstanke om att han inte är den han utger sig för att vara. Bond går iväg för att ringa, 
men ringer inte till hotellet utan till Guvernörspalatset för att fråga om de skickat en bil 
för att hämta honom. Chefsekreteraren svarar då nej. Detta gör att vi får vår misstanke 
bekräftad. Bond bestämmer sig för att verka oberörd och åker med chauffören. 

När bilen sedan blir jagad flackar chauffören med blicken och kör fortare. Bond frågar 
varför de kör så fort och chauffören svarar då att de är efterföljda. Bond säger åt 
chauffören att svänga in på nästa tvärgata. Chauffören gör som Bond säger. Detta 
märkliga beteende hos chauffören kan tolkas som att han är överraskad av den 
efterföljande bilen, detta betyder i sin tur att det måste vara någon annan än hans 
medarbetare som vill ha tag i Bond. Bond sätter sin pistol mot chaufförens rygg och 
ber honom gå ut ur bilen. Han slår sedan chauffören med några knytnävslag och kräver 
sedan att få veta vem som sänt honom. Chauffören vill då ha en cigarett vilket Bond 
tillåter. Han biter i cigaretten och ramlar sedan ihop på marken. Detta kan tolkas som 
att chauffören begått självmord genom att bita i cigaretten som måste ha haft något 
slags gift i sig. Att chauffören tar sitt eget liv är till fördel för Bond. Han blir i och med 
detta inte ansvarig för chaufförens död. Chaufförens självmord leder till att man tolkar 
honom som hjärntvättad och att han gör det för att inte avslöja sin hemlighet. 
Självmordet konnoterar även till frihet och självständighet. Han tar hellre livet av sig 
själv än att någon annan gör det. Det kan även tolkas som att Chauffören är 
hjärntvättad och underordnad sin chef vilket gör att han tar livet av sig på grund av att 
han blivit tillsagd att göra det. Detta konnoterar till den hegemoniska maskuliniteten 
för både Bond och den som chauffören arbetar åt. Han gestaltas inte med samma nivå 
av intelligens och hans arbete som chaufför gör att han har en mycket lägre status än 
Bond

Professor Dent - Underordnad och misslyckad
Professor Dent är nästa skurk att försöka övervinna Bond. Dent äger ett laboratorium 
där den mördade agenten lämnat in prover på stenar. Bond frågar ut Dent om var 
dessa stenar hittats och undrar om de kan vara från Crab Key. Dent svarar snabbt att 
så kan det inte vara för att det vore geologiskt omöjligt. Bond lämnar sedan Dent som 
tittar efter honom med ett sammanbitet ansiktsuttryck. Dents reaktioner till Bonds 
frågor kan konnoterar till nervositet och att han har något att dölja. Vi får senare se 
hur Dent tar kontakt med Dr No och åker ut till en ö. Dent frågar Dr No hur han ska 
gå tillväga för att bli av med Bond. Dent befinner sig då i ett mörkt rum och får bara 
höra Dr Nos röst genom en högtalare. Detta konnoterar till en underlägsenhet hos 
Dent. Han är underordnad Dr No och lever på så sätt inte upp till en hegemonisk 
maskulinitet. Han har ett skrämt ansiktsuttryck och sitter stelt på stolen i rummet. 



Dr No säger åt honom att gå fram till bordet i rummet. Dent gör så och tittar skrämt 
på buren som står framför honom. Han blir tillsagd att ta med sig buren. Han håller den 
långt ifrån sig och skyndar ut ur rummet. Att Dent håller buren så långt ifrån sig 
konnoterar till livsfara. Man ser inte vad som är i buren men buren kan tolkas som att 
det är ett djur där i. Det måste alltså vara ett dödligt djur som ska hjälpa Dent att ta 
död på Bond. Bond överlever spindeln genom att hålla sig lugn när den dyker upp 
under hans täcke mitt i natten. Han slänger ner den på golvet och slår ihjäl den. Dent 
får göra grovjobbet medan Dr No bestämmer över honom. Detta gör att vi tolkar 
honom som en slav under Dr No

Efter att Bond skickat iväg Miss Taro med polisen befinner han sig i stugan. Att han 
stannar kvar kan tolkas som att han vet att någon ska komma. Han fixar till sängen så 
att det ska se ut som att han och Miss Taro ligger där i. Han sätter sig sedan ner i en 
fåtölj i sovrummet och spelar kort. Detta kan tolkas som att han vet att någon ska 
mörda honom och att han därför ska se ut att ligga i sängen. Att han spelar kort kan 
konnotera till lugn och strategi. Han är avspänd och bestämmer sig för att spela lite 
kort som ett tidsfördriv. 

Han hör plötsligt hur någon kommer in i stugan. Någon öppnar dörren till sovrummet 
och ett antal skott avlossas mot sängen. Lampan tänds och man kan se att det är Dent 
som avfyrat skotten. Bond säger åt Dent att släppa pistolen samtidigt som han riktar 
sin pistol mot Dent. Dent gör som han säger och sätter sig sedan ner på sängen. De 
inleder en kort konversation och under tiden försöker Dent få upp sin pistol från golvet 
utan att Bond ska märka det. Dent lyckas och pekar pistolen mot Bond. Han försöker 
avfyra ett skott men han har slut på patroner. Bond som redan listat ut att Dent inte 
hade några skott kvar säger att pistolen han har bara kan avfyra 6 skott. Sedan avfyrar 
Bond ett skott som dödar Dent. Bonds beräkning och förmåga att i detalj iscensätta 
detta konnoterar intelligens. Intelligens är makt och det är det som skiljer Bond från 
Dent. Dent är precis som chauffören gestaltad genom egenskaper som underlägsenhet 
och därmed mindre intelligent. Detta blir hans fall.

Dr No - Den känslokalle vetenskapsmannen
Bonds värsta fiende är självklart Dr No. Det är han som är ledaren över alla de andra 
som försökt sig på Bond. Dr No som är vetenskapsman har byggt upp en bas på Crab 
Key för att därifrån kunna förstöra för USA och deras raketuppskjutning. Hans 
mamma är av kinesiskt ursprung och hans pappa är tysk. Hans område är radioaktivitet 
och det var även i ett sådan experiment som han förlorade sina händer. Han har nu 
svarta, mekaniska proteser istället för händer. Att Dr No är vetenskapsman leder till att 
man kan konnotera intelligens ur hans profession. Att han däremot har misslyckats gör 
att vi ifrågasätter hans kompetens. Dr No säger att han vill hämnas på USA för att de 
tackat nej när han erbjudit sina tjänster till de. Detta kan tolkas som att No är mycket 
hämndlysten och bitter. Det faktum att han ska genomföra denna terroristattack gör att 
man kan konnotera stolthet och att No måste vara maktgalen. Han älskar makt och 
hans stolthet gör att han är så hämndlysten. 

Dr No har till en början makt över Bond. I en scen där Bond ligger i sängen på sitt rum 
i basen, drogad av kaffet som fanns i hans rum. Dr No går då fram till hans säng. Man 
ser bara hans ben och hans handproteser, samtidigt som man ser Bonds ansikte i 
sängen. Detta kan tolkas som en maktutövning. I denna stund kan Dr No göra precis 
vad han vill med Bond. Han gör dock inget utan går efter en stund därifrån. Han visar 



dock sin makt över Bond och sin status som ledare och boss över sina medarbetare. Dr 
No tillhör här den hegemoniska maskuliniteten i större utsträckning än Bond. Detta får 
honom dock att framstå som grym och känslokall i förhållande till Bond vilket gör att 
vi sympatiserar med Bond.

När Bond har lyckats ta sig ut till kontrollrummet lurar han No genom att slå ner en av 
medarbetarna för att ta hans skyddsdräkt. Bond kommer i och med detta att befinna 
sig i händelsernas centrum och därmed lyckas avstyra terroristattacken. No försöker 
slå ner Bond i den vattentank som finns i kontrollrummet. Bond lyckas övervinna No 
som faller ner i tanken. Han lyckas inte ta sig upp på grund av att hans proteser inte får 
grepp om stegen. Han sjunker därför ner och försvinner sedan helt. Detta kan tolkas 
som sensmoralen i filmen. Det är inte Bond som dödar honom utan han faller istället 
offer för något som han själv har skapat. Återigen är det Bond som är mest intelligent.

Sammanfattning
Bond litar inte på människor och det märks tydligt i denna film. Detta gäller både 
kvinnor och män. Han är dock väldigt bra på att dölja sina misstankar och lyckas på så 
vis övervinna skurkarna. Han visar sig vara planerande och förutseende vilket 
konnoterar till intelligens. Han lyckas alltid få övertag när det gäller både kvinnor och 
skurkar vilket gör att han tillhör den hegemoniska maskuliniteten. För att uppnå detta 
krävs intelligens, status och förmåga att alltid vara snabbtänkt. Detta gör att Bond 
anses som den hjälte han är och att vi kan sympatisera med honom eftersom vi 
uppskattar egenskaper som intelligens och på det sätt som Bond får det att verka så 
enkelt att övermästra sina motståndare.

4.1.4 James Bond - Prylarna och imagen 

Enligt Ambjörnsson är Bonds prylar väldigt viktiga för honom och hans manlighet. De 
skapar hans image och till skillnad från människor, litar Bond på sina prylar. 
Ambjörnsson påstår även att prylarna är viktigare än handlingen. I Dr No är prylarna 
begränsade och jag håller av den anledningen inte med Ambjörnsson om att prylarna är 
viktigare än handlingen i just denna Bondfilm. Anledningen till att Bond inte har så 
många prylar i denna film kan bero på att de befinner sig på ön Crab key, där de måste 
fly undan vakterna och därför inte kan ta med sig mer än vad som är nödvändigt. 

Detta kan även bero på att denna film är från 60-talet och att man därför måste se det i 
proportion till hur man såg på prylar och i vilken utsträckning som de förekom under 
den tiden. Bonds pistol som är av märket Beretta är hans käraste ägodel. Precis som 
Ambjörnsson beskriver är Berettan den pryl som Bond har mest tillit till. Innan Bond 
åker iväg på sitt uppdrag till Jamaica måste han lämna ifrån sig Berettan på Ms kontor. 
De säger att Beretta är en tjejpistol och att han istället ska ha en Walter. Bond säger 
inte mycket under denna scen. När han lämnar kontoret tar han med sig båda 
pistolerna, M säger dock åt honom att lämna Berettan. Bond går då långsamt tillbaka 
till skrivbordet och lägger försiktigt ner den. Man kan se att Bond är motvillig till 
detta. Han lämnar sedan kontoret, men ger den nya pistolen till sekreteraren Money 
Penny innan han går. Detta kan tolkas som att han tänker skaffa sig en ny beretta, 
oavsett vad M tycker om det.

Bond har ingen egen bil i denna film utan hyr en när han ska åka till Miss Taro i 
bergen. Bilens märke visas aldrig men den har vissa egenskaper som räddar livet på 
Bond. Bilen är snabb och lyckas därför hålla avståndet till bilen som jagar honom. 



Hans bil är även lägre än den andra vilket gör att den jagande bilen måste göra en 
snabb inbromsning vid ett vägarbete. Denna inbromsning är anledningen varför bilen då 
åker av vägen och nerför berget. 

Bond har i denna film lyckats skapa sig en image som är enkel men stilig. Han bär 
kostym och när de befinner sig på ön har han en blå t-shirt med matchande blå byxor 
som han kavlat upp något. Även om han har dessa enkla kläder så ser han fortfarande 
professionell ut.

Enligt Ambjörnsson är prylarna i Bondfilmerna alltid könsbestämda. I denna film är det 
inte så svårt att se på vilket sätt man valt att gestalta detta. Det bara män som använder 
sig av pistol och det är även bara män som kör bil. Kostym är så klart även det ett 
manligt klädesplagg. Kvinnorna bär antingen kjol, klänning eller bikini. De har även 
handväskor medan Bond har en portfölj.

Sammanfattning
Bonds prylar och speciellt pistolen är saker som gör att vi känner igen karaktären 
Bond, vilket därför är med och skapar hans manliga identitet. Det är även viktigt att 
prylarna är könsbestämda för att förstärka skillnaden mellan de manliga och kvinnliga 
karaktärerna.

4.2 Felix Leiter

Leiter är CIA-agenten som är på plats på Jamaica före Bond kommer dit. Han har inte 
lyckats lösa mordet på agenten vilket gör att han nu behöver hjälp av Bond. Leiter är 
amerikan och till synes några år yngre än Bond. Han är lång, blond och bär precis som 
Bond kostym. På grund av att Bond är en självständig agent ser man inte mycket av 
Leiter i filmen. Det är däremot intressant hur man med hjälp av Leiter får Bond att 
framstå som en riktig superagent.

Den första scenen som vi får stifta bekantskap med denna karaktär är när Bond har 
landat på Jamaica. Leiter står då och låtsas läsa en tidning samtidigt som han följer 
Bond med blicken. Vid det här laget vet vi inte att den här personen är Leiter. Som jag 
tidigare nämnt är han lång och blond och har även kostym och solglasögon på sig Att 
Leiter bär solglasögon får honom att se mystisk ut. Första gången man ser honom 
tolkar man hans karaktär som en fiende till Bond av anledningen att han spionerar på 
honom och ser mystisk ut. Han är dock inte speciellt smidig i sitt spionerande eftersom 
han rör sig väldigt nära Bond, antagligen för att vi som tittar överhuvudtaget ska 
uppfatta att han faktiskt håller koll på honom. 

Leiters utseende kan konnotera till the man in the grey flannel suit som var en mycket 
vanligt förekommande representation av manliga karaktärer i 50- och 60-talets 
populärkultur. Han ser framgångsrik och stilig ut. Leiter är CIA-agent vilket är ett yrke 
som kan konnotera till hög status. Skillnaden mellan Leiter och Bond är först och 
främst att Leiter är något yngre, eller i alla fall ser yngre ut. Detta kan tolkas som att 
han är mindre erfaren än Bond vilket gör Leiter till Bonds medhjälpare. Leiter har som 
sagt inte kunnat lösa mordet på agenten och måste därför ha Bonds hjälp.

Leiter ger Bond massor av information om utredningen och tillsammans med Quarrel 
som är jamaican och fiskare, fungerar de båda som informanter till Bond. Leiter finns 



inte med i de scener där Bond letar efter nya ledtrådar utan ses oftast i sällskap med 
Quarrel. Detta kan tolkas som att man försöker minimera Leiters egenskap som agent. 
Det är meningen att man ska tycka att Bond är klart överlägsen och därför får Leiter 
ytterst lite utrymme där han kan visa samma självständighet som Bond.

Leiter skojar flera gånger under filmen med Bond. Detta gör att man tolkar Leiter som 
mer avslappnad och mindre skärpt än Bond, som aldrig skojar. Det faktum att dessa 
två tillhör olika nationer kan ha mycket att göra med detta. Om man ser till de 
stereotypiska egenskaper som man brukar tillskriva britter eller amerikaner, är ofta att 
britter är stela och konservativa medan en amerikan är mer avslappnad till sättet, 
därför gestaltas Leiter genom denna stereotypa bild av en amerikan.

Sammanfattning
Även om Leiter är en CIA-agent som konnoterar till hög status minimeras hans status 
väldigt mycket i förhållande till Bond. Leiter kan ses som mycket mer begränsad och 
att han inte är lika kreativ som Bond. Leiter är underordnad Bond och fungerar som 
sagt mest som en informant. Hans avslappnade attityd kan även tolkas som att han inte 
är lika angelägen om att gå till botten med mordet vilket gör att vi anser att Bond är 
mer villig att arbeta hårt för att få fram vem som ligger bakom mordet. Återigen kan 
jag därför se ett hegemoniskt förhållande där Bond är den som är överordnad Leiter.
 
4.3 Ideologier i karaktärerna - Dr No

De mest framhävda ideologierna i Dr No är den elitiska och patriarkala ideologin. Den 
patriarkala ideologin blir synlig i och med på det sätt som Bond behandlar kvinnorna i 
filmen. Som jag tidigare nämnt framstår kvinnorna som naiva och känslosamma. De är 
alltid underordnade Bond. 

Anledningen till varför man kan se denna  patriarkala ideologi som mycket framstående 
beror mycket på att denna film är skapad i ett samhälle där jämställdheten just blivit 
uppmärksammad. Man levde fortfarande kvar med de traditionella man- och 
kvinnorollerna vilket gör att man som betraktare från nutiden inte förstår att dessa 
kvinnor ändå gestaltas på ett ganska självständigt sätt. Det är aldrig Bond som trånar 
efter kvinnorna, utan det är kvinnorna som trånar efter Bond. Detta kan tolkas på två 
sätt. Det ena är att Bond är överordnad och vet att han kommer få kvinnan utan att 
behöva tjata. Det andra sättet kan vara att detta är ett tecken på kvinnans frigörelse. 
Hon är här tillåten att uttrycka sina sexuella känslor, som för den tiden var en mycket 
ny företeelse. Detta betyder då att det finns tecken på en begynnande feministisk 
ideologi.

Det finns även drag av en elitisk ideologi. Det vill säga att bara de bästa överlever. 
Man måste vara snabb, intelligent och stark. De som inte lever upp till dessa 
egenskaper hamnar utanför eller dör. Dessa egenskaper lever Bond upp till vilket gör 
att han kan besegra de andra som inte har dessa egenskaper. Detta gör Bond till hjälte, 
vilket så klart är meningen.

4.4 James Bond - Casino Royale

I denna film spelas Bond av en annan skådespelare än i Dr No. Han är lång, vältränad 
och har blont hår och blåa ögon. Eftersom denna film är skapad efter den första boken 



som kom i Bondserien, handlar Casino royale om när Bond blir 007-agent. Detta 
uppdrag är alltså hans första där han har rätt att döda. För att uppnå att bli en 007-
agent måste man ha dödat två personer för att anses som lämplig för denna sortens 
uppdrag. Filmen börjar därför med att Bond befinner sig i Tjeckien där han mördar en 
av sina chefer, som han kommit på med att sälja information till illegala organisationer. 
Innan det har han redan dränkt chefens medhjälpare. Därmed har han dödat två 
personer som gör att han sedan får sin 007-titel.
4.4.1 Kortspelaren James Bond

Le Chiffre som är den värsta skurken i denna film är precis som Bond en mycket bra 
kortspelare. Man får vid ett tillfälle se när Le Chiffre vinner ett parti poker när han 
spelar emot två av hans affärskontakter. Att visa detta kan tolkas som att det är 
meningen att man ska förstå att Le Chiffre är svår att vinna över och att Bond kommer 
att få kämpa för att vinna turneringen.

Man skickar Bond på detta uppdrag för att han enligt M sägs vara den bästa 
pokerspelaren bland alla av agenterna inom den brittiska säkerhetstjänsten. Eftersom 
Bond ska vara bra på det mesta är detta något som gör honom extra unik och mycket 
användbar i denna situation.

Väl i Montenegro där pokerturneringen ska avgöras stöter Bond på en del motstånd 
när han ska spela mot Le Chiffre. Han förlorar så mycket pengar att han är på väg att 
åka ur tävlingen. Han blir sedan förgiftad av en drink som nästan tar död på honom. 
Han lyckas dock mot alla odds komma tillbaka in i tävlingen. Att Le Chiffre försöker 
undanröja Bond kan tolkas som att han ser honom som ett hot på grund av hans 
skickliga spel. Le Chiffre fuskar inte i spelet men i och med att han försöker röja undan 
Bond, kan detta tolkas som en osäkerhet hos Le Chiffre, att han inte anser sig vara lika 
bra och att han inte kan vinna om Bond är med i spelet. Bond vinner sedan 
pokerturneringen och vinsten uppgår till 120 miljoner dollar.

När Bond befinner sig på Bahamas för att följa upp en ledtråd träffar han skurken Alex 
Dimitrios. De möter varandra i ett parti poker. Även denna gång vinner Bond, vinsten 
blir pengar och Dimitrios bil eftersom han inte haft så mycket pengar som insatsen 
krävde. Detta visar på skillnaden mellan dessa mäns tillgångar. Bond har mer pengar 
än Dimitrios och därför måste han även riskera att förlora det enda värdefulla han har, 
alltså sin bil. Detta konnoterar till att Dimitrios har lägre status än Bond och att han 
inte är den mest framgångsrika skurken.

Sammanfattning
Återigen visas en manlighetsutövning när det gäller kortspel. Bond förstärker sina 
manliga egenskaper genom att alltid vinna vilket gör att hans motståndare anses som 
mindre intelligenta och manliga.

4.4.2 James Bonds kvinnor

Solange - Kvinnan som offer
Solange som är gift med Dimitrios är den första kvinna som Bond får upp ögonen för. 
Vi får först se henne när Bond är på stranden och är på väg upp ur vattnet. Solange 
rider på en vit häst längs stranden, iförd endast bikini. Solange stiger av hästen och 
Bond och hennes blickar möts.



Detta kan tolkas som att de omedelbart fattat tycke för varandra. Bond är här endast 
iförd ett par blå badbyxor och kommer upp ur vattnet så att man kan se hans mycket 
vältränade överkropp. Solange är en attraktiv kvinna. Detta konnoterar till uttrycket 
“Lika barn leka bäst”. Eftersom båda två är mycket attraktiva så passar de bra ihop. 
Här är bådas kroppar väl synliga för den som tittar vilket gör att både den manliga och 
kvinnliga kroppen är objekt. Bonds kropp är här gestaltad efter typiska drag som kan 
återfinnas i The new man. Hans överkropp är mycket vältränad och man kan även se 
ett tydligt exempel på när den manliga karaktären har ett to-be-looked-at-perspektiv. 
Hans kropp blir ett objekt men till skillnad från kvinnan så är Bond inte lika utsatt. Han 
verkar medveten om sitt fördelaktiga utseende och skäms inte för att visa upp sig, han 
agerar som om ingen skulle iaktta honom.

Bond som senare får reda på att detta är Dimitrios fru, lyckas ändå förföra henne. När 
de träffas frågar Bond ut Solange om hennes man. Detta tolkas som att han bara 
utnyttjar henne för att få information om hennes man. Solange är lättövertalad när 
Bond bjuder hem henne till sig. Detta tolkas som att hon tycker om att leva farligt och 
att hon inte bryr sig om att hon är gift. När Solange får ett samtal från sin make 
berättar hon för Bond att han just sagt att han är på väg till Miami. Solange säger då 
att nu har de hela natten på sig. Bond säger då att han ska beställa champagne. När han 
får frågan hur många personer beställningen gäller för svarar han att det är för en. 

Han lämnar sedan Solange i rummet för att bege sig till flygplatsen för att följa efter 
Dimitrios. Detta kan tolkas som att han bara utnyttjat henne och att han inte bryr sig 
om henne överhuvudtaget. Detta gör att Bond anses som en riktig mansgris. När Bond 
återvänder till sitt rum nästa dag har polisen just hittat Solange mördad i en hängmatta 
intill. Detta konnoterar till Solange som ett offer som inte kunnat försvara sig. Bond 
verkar helt oberörd. Vilket kan tolkas som att en fiendes kvinna inte är något att ha till 
annat än att utnyttja för information.

Vesper Lynd - Från självständig kvinna till känslomässigt offer
Vesper Lynd som är kamrer på den brittiska säkerhetstjänsten har i uppdrag att hålla 
koll på Bonds finanser under vistelsen i Montenegro. De träffas på tåget på väg dit för 
att Vesper vill presentera sig. De börjar prata och Bond, som tror att han är överlägsen 
börjar kommentera Vespers kläder som här är kostym och byxor. Han säger att det 
måste vara svårt för en kvinna att tas på allvar inom hennes profession och att det är 
därför hon bär dessa kläder. Vesper ger svar på tal genom att se igenom Bond och 
avslöja varför han är som han är. Här visar Vesper att hon är intelligent och 
snabbtänkt. Detta konnoterar till viss jämställdhet mellan henne och Bond. Detta tolkas 
även som att hon är en mycket självständig kvinna som inte låter en man uttala sig 
genom sexistiska kommentarer.

Bond och Vesper är till en början inte alls intresserade av varandra. De är enbart där 
för att göra sitt jobb. Bond säger att hon inte är hans typ på grund av att hon är ogift. 
Detta kan tolkas som att Bond är mycket öppen med det faktum att han är en player. 
Han är alltså inte intresserad av något långvarigt förhållande. Han säger även att det är 
enklast på det viset, vilket kan konnotera till hans profession och därmed hans ständigt 
kringflackande liv.

Vesper är en attraktiv kvinna. När Bond får se henne komma gående genom kasinot i 
klänningen han sagt åt henne att ha på sig, kan han inte ta ögonen ifrån henne. Han 
ville att hon skulle ha klänningen för att distrahera de andra spelarna. Det slutar dock 



med att han själv blir distraherad av hennes skönhet. Här konnoterar Vespers skönhet 
till kvinnan som objekt. Hon ska bara vara vacker och sitta och titta på medan Bond 
spelar poker. Det är återigen ett to-be-looked-at perspektiv som Bond inte råkar ut för 
då han får visa sin intelligens genom spelet.

Vesper framställs senare genom stereotypiskt feminina egenskaper. Hon visar rädsla 
och blir känslosam när Bond dödar två skurkar. Hon sitter efter denna händelse i 
duschen med kläderna på och skakar. Bond kommer och sätter sig bredvid henne och 
lägger en arm om hennes axlar. Detta konnoterar till att även om Vesper är intelligent 
och självständig, så är hon fortfarande en kvinna. En kvinna i Bondfilmerna är ofta 
underordnad männen och måste därför framställas genom typiska kvinnliga 
egenskaper. Bond visar dock raka motsatsen till dessa egenskaper, vilket förstärker 
skillnaderna mellan en man och en kvinna. I och med att Bond tröstar Vesper blir han 
som en beskyddare som kvinnan måste ha för att känna sig trygg.

Till skillnad från Solange är Vesper svårflirtad. Hon är även allvarlig och blir sur på 
Bond när han förlorar under pokerturneringen. Dessa egenskaper konnoterar till 
kvinnan som orolig och långsint. Bond framstår därför som lättsam och tar inte så hårt 
på Vespers beska kommentarer. Detta kan ses som att Bond vet att kvinnor är veliga 
och känslosamma, och att hon kommer att ändra sin attityd efter ett tag. Bond är 
definitivt ingen toffel och detta verkar vara till hans fördel eftersom han till slut får 
kvinnan i alla fall.

Precis efter att Vesper lämnat Bond efter pokerturneringen kommer han på att det inte 
är så bra att hon går iväg ensam. Bond springer ut på gatan men upptäcker då att det 
redan är för sent. En skrikande Vesper förs iväg i en bil. Bond följer efter men får väja 
när han plötsligt ser att Vesper ligger bunden mitt på vägen. Detta kan tolkas som att 
Bond är hjälten och den hjälplösa Vesper är ett offer.

Senare i filmen befinner sig Bond på ett sjukhus efter att ha blivit torterad av Le 
Chiffre. Vesper berättar då för Bond att han kan få henne hur lätt som helst. De blir 
kära och Bond säger att Vesper har rivit hans mur av misstänksamhet. Vesper som i 
början av filmen inte alls tyckte om Bond har nu ändrat åsikt. Detta kan bero på att 
Bond är hennes räddare och att hon därför ser upp till honom. Detta är en typisk 
kvinnlig egenskap. Bond medger att hans mur är riven och han säger senare att han 
älskar Vesper. Han litar på henne så mycket att när bankmannen kommer för att Bond 
ska föra över vinstpengarna, överlåter han lösenordet till Vesper.

Vi får senare reda på att Vesper arbetar för Bonds motståndare. Efter att tryckt in 
kontonumret och lösenordet får hon tårfyllda ögon. Detta kan tolkas som att det är 
något som tynger henne och att hon känner skuld till Bond. Hon säger sedan att Bond 
är den man som verkligen är mest manlig av alla som hon någonsin träffat. Detta kan 
tolkas som att hon försöker ursäkta sitt handlande och visa för tittaren att hennes 
dubbelspel tär på henne. Denna känslomässiga egenskap anses kvinnlig och det gör 
även så att vi anser att hon är mer mänsklig fast hon lurar Bond.

Bond blir så kär i Vesper att han beslutar sig för att säga upp sig från sitt jobb som 
007-agent. Detta kan ses som att Bond blir irrationell och känslosam vilket vanligtvis 
inte är manliga egenskaper. Vi förstår genom detta att filmen kommer ta en ny 
vändning som får honom att ångra sitt beslut.



När han får ett samtal från M om att pengarna måste överföras misstänker han allra 
först att det måste ha blivit något fel. Bond kan tolkas som förblindad av kärleken och 
därför inte förstår att Vesper är den som fört över pengarna till ett annat konto. Han 
ringer därför till bankmannen som var ansvarig för kontot, men får genom honom höra 
att det ser ut precis som det ska och att någon just håller på att ta ut pengar från 
kontot. Att Bond inte misstänker Vesper kan vara att han inte vill att det ska vara sant. 
Hans känslor för henne är för starka och han vill inte medge att han blivit lurad och 
sviken av den som han valt att släppa in i sitt liv.

Han inser dock att det faktiskt är Vesper som ligger bakom detta vilket gör att han 
springer för att hitta henne. Han hittar henne och två av Mr Whites medhjälpare och de 
springer in i ett förfallet hus som är under uppbyggnad. Bond slåss mot medhjälparna 
samtidigt som Vesper hamnar i mellan. Det blir tumult och Vesper hamnar till slut i en 
hiss. När Bond försöker hjälpa Vesper ut ur hissen låser hon in sig. Detta kan tolkas 
som att hon skäms för det hon har gjort och anser att hon förtjänar att dö. Här visar 
hon på ett irrationellt och känslomässigt beteende som är typiskt kvinnliga egenskaper. 
Bond försöker in i det sista att rädda Vesper men han lyckas inte.

När han senare pratar med M försöker han spela oberörd genom att säga “The bitch is 
dead”. Man tolkar detta som att Bond försöker förneka att han någonsin gillat henne. 
Han inser att han har lärt sig sin läxa och man kan se att han aldrig mer kommer att 
låta någon annan komma innanför hans mur.

Sammanfattning
Båda kvinnorna presenteras som självständiga men under filmens gång förändras detta 
och gör kvinnan mer sårbar. Detta ser man framförallt genom Vespers gestaltning då 
hon går från att vara självständig, smart och karriärkvinna till att bli ett känslomässigt 
offer. Detta gör att Bond återigen har symbolisk makt över kvinnan. Både Bond och 
kvinnorna blir utsatta för objektifiering i denna film. Det som däremot skiljer mannen 
från kvinnan i detta är att mannen har egenskaper som intelligens, status och styrka, 
vilket kvinnan inte har på samma sätt. När vi ser Bond i badbyxor ser vi honom inte 
som något offer utan som en stark attraktiv man. Blicken på kvinnan är däremot mer 
explicit i sitt uttryck där kvinnan ses mer som ett sexuellt objekt då det är hennes 
utseende som ligger i fokus.

I denna film är Bond inte lika misstänksam mot människor som i Dr No. Bond litar på 
Vesper  och Mathis som är fungerar som informatör åt Bond i Montenegro. Efter ett 
tag kommer han dock på att Mathis kan vara en fiende och får sedan lära sig att han 
heller inte skulle ha litat på Vesper. Eftersom denna film är gjord efter den första 
romanen om Bond kan detta möjligtvis ha med saken att göra. Bond har inte riktigt 
lärt sig vilka han kan lita på och inte. Dessa misstag kan också vara anledningen till 
varför han i senare filmer kommer att vara mer på sin vakt.

4.4.3 James Bond och skurkarna

Dimitrios - Underordnad och misslyckad
När Bond befinner sig på Bahamas för att leta upp den som håller på att planera en 
attack mot bolaget SkyFleet finner han att det är den ökände Alex Dimitrios som står 
som ansvarig för detta uppdrag. Dimitrios är något kortare än Bond, och har krulligt 
svart hår. De möts i en pokeromgång på hotellet där de båda bor. Dimitrios satsar allt 
han har inklusive sin bil. Bond vinner denna omgång och därmed allt som Dimitrios 



satsat. Efter detta lyckas Bond förföra Solange som jag tidigare nämnt är Dimitrios fru.
Detta kan tolkas som ytterligare en förnedring av Dimitrios. Först tar Bond alla hans 
pengar och bilen, för att sedan erövra hans fru. Detta konnoterar till Dimitrios som en 
misslyckad man. När Bond följer efter Dimitrios till Miami lyckas Bond döda honom. 
Det visar återigen att Dimitrios är ganska klumpig och misslyckad.

Le Chiffre - Underordnad, känslokall och girig
Den värsta skurken som Bond träffar på i denna film är Le Chiffre. Han är ganska lång 
och smal, med mörkt hår som ligger slätat mot huvudet. Han är blind på ena ögat och 
har sår under och på ögonlocket. Ibland rinner det även blod från detta öga. Le 
Chiffres öga konnoterar till omänsklighet och till att han tidigare måste ha varit 
inblandad i något brottsligt. Han är precis som Bond en skicklig kortspelare. Han 
arbetar som banktjänsteman och försöker tillsammans med Mr White att få illegala 
organisationer att placera pengar hos honom. Le Chiffre placerar sedan dessa pengar 
på olika aktier, bland annat på flygbolaget SkyFleet som i dagarna ska ha en 
premiärvisning på sitt nya plan som är det största i världen. För att vinna pengar på 
denna aktie planerar Le Chiffre att spränga detta plan för att påverka aktiemarknaden. 
Le Chiffre tolkas genom detta som en girig man som bara bryr sig om pengar. När han 
sedan misslyckas med att spränga planet, måste han komma på ett sätt att vinna 
tillbaka de pengar som han förlorat. Detta konnoterar till att Le Chiffre är en man som 
gör många misstag på grund av sin girighet. Han blir sedan desperat efter pengar 
eftersom hans klienter är honom på spåren och kommer att kräva tillbaka sina pengar. 

Bond och Le Chiffre möts sedan i pokerturneringen där Le Chiffres medhjälpare 
försöker förgifta Bond. Detta kan tolkas som att han vill röja Bond ur vägen för att 
han utgör ett stort hot mot honom i tävlingen. Le Chiffre är inte falskspelande som 
Ambjörnsson anser att skurkarna i Bond är, men i och med att han försöker bli av med 
Bond kan detta tolkas som att Le Chiffre vet att han inte är en lika bra kortspelare som 
Bond. Bond blir därför överlägsen och detta bekräftas genom att han vinner 
turneringen, trots förgiftning som ledde till tillfälligt hjärtstillestånd.

Le Chiffre får sedan tag i Bond och försöker genom misshandel få Bond att ge honom 
vinstpengarna. Bond ger dock inte med sig men visar en viss rädsla och osäkerhet när 
han sitter fastbunden och naken i det dunkla rummet, där de befinner sig. Detta kan 
tolkas av tittaren som att Bond ändå är mänsklig trots att han överlever det mesta. 
Bond visar här egenskaper som är typiska för actionhjälten och återigen The new man i 
och med hur hans muskulösa kropp framställs. Denna avkläddhet gör även att Bond 
kan tolkas som sårbar, vilket gör att vi känner sympati med karaktären.

När Le chiffre inser att han inte kan komma åt Bond blir han smått desperat. Bond vet 
hur mycket Le Chiffre behöver pengarna. Han börjar provocera Le Chiffre som då inte 
har något bra svar . Le Chiffre kan här tolkas som en misslyckad man. Han är 
underordnad Mr White som i detta ögonblick just kommer in genom dörren och frågar 
Le Chiffre var han har pengarna. Le Chiffre säger då att han snart har dom med en gäll 
röst medan han kollar med skrämda ögon på Mr White. Detta kan tolkas som att Le 
Chiffre är en man som inte platsar i den hegemoniska maskuliniteten vilket gör att han 
är en värdelös skurk som inte kan uppnå den respekt och höga status som krävs.

Sammanfattning
Bond blir återigen överlägsen sina motståndare som här visar att de är underordnade 
sin chef och Bond. Männen visar inte samma intelligens eller framgång som Bond. De 



framställs även som mycket osympatiska genom bland annat sitt utseende och de sätt 
som de behandlar kvinnor. Detta betyder att den hegemoniska maskuliniteten tillhör 
Bond återigen.

4.4.4 James Bond - prylarna och imagen

Bond har självklart en pistol i filmen. Det sägs inget om vilket märke det är men man 
kan ju spekulera i att det är en Beretta. Han har även en bil som han får när han 
anländer till Montenegro. Bilen ser ny och sportig ut. 

Till skillnad från Dr No så har Bond i denna film fler högteknologiska prylar. När han 
ska bege sig till Montenegro får han för det första ett mikrochip insatt i armen. Om det 
här är en av Bonds prylar kan man ju diskutera, men det kan ändå tolkas som att det 
skapar lite av hans image. Bond vill vara självständig och hans chef M tycker att han är 
lite för svår att hålla reda på. Detta mikrochip får Bond att tolkas som en man som inte 
går att styra. Han finner sig dock i att ha mikrochipet i armen vilket kan tyda på att han 
vet att han kan göra vad han vill ändå.

I Bonds bil finns en hjärtmaskin som kommer till användning när han blivit förgiftad i 
kasinot. Han lyckas därför, med lite hjälp från Vesper att överleva mordförsöket. Han 
har även många andra medicinska prylar i sin bil. T.ex. så tar han ett blodprov på sig 
själv som sedan skickas direkt till laboratoriet i England. På detta sätt lyckas han då 
överleva. Denna utrustning kan ses som väldigt högteknologisk men ytterst nödvändig 
för Bonds liv.

Bond pendlar mellan måttfullhet och överflöd i denna film, precis som Umberto Eco 
menar i och med sin uppställning av olika motsatspar som förekommer inom 
Bondgenren. När Bond är på väg till Montenegro åker han tåg, dock första klass. Man 
kan bara spekulera i varför han åker tåg och om det är för att det är de enda sättet att 
ta sig dit. Man hade ju annars förväntat sig att Bond skulle flyga dit i en privat 
helikopter. Detta tolkas som att Bond är måttfull och inte vill slösa pengar i onödan. 
Något som sedan ändras i och med han vräkiga bil och höga insatser i 
pokerturneringen.

Bond gestaltas i denna film efter många egenskaper som passar in både i teorin om The 
new man och i teorin om actionhjälten. Hans kropp är mycket vältränad och han 
framställs i flera scener som mycket lättklädd. Han har egenskaper som att han alltid 
lyckas ta sig ur knepiga situationer och att han torteras till bristningsgränsen men ändå 
lyckas att ta sig därifrån. Bond är väldigt självständig men han har ändå stor 
användning av sina prylar, både för imagens skull och för att överhuvudtaget överleva.

Bond har även en segelbåt när han och Vesper bestämmer sig för att segla till Venedig. 
Båten ser dock inte speciellt lyxig ut vilket kan vara ett ytterligare tecken på 
måttfullhet hos Bond.

Bond har både kostym och ledigare kläder i filmen. Kostymen bärs framförallt i 
kasinot. Bonds annars så lediga klädsel i denna film kan tolkas som att Bond är 
avslappnad och att han är mindre stel än vad man kan förvänta sig av en engelsman. 
Bond har ofta t-shirt och ljusa byxor och vid ett tillfälle har han  bara badbyxor på sig.

Bonds prylar är i denna film könsbestämda. Det är bara männen som bär pistol och 



som kör bil. Det är även Bond som styr båten och inte Vesper. Kortspelandet är till en 
majoritet manligt men ett fåtal kvinnor kunde dock uppmärksammas som spelare. 
Detta kan tolkas som att dessa kvinnor ändå inte utgör något hot mot männen i detta 
spel.

Typiskt kvinnliga prylar är självklart smink och klänningar. Även handväskor och 
innehållet i dessa var saker som man anser feminina. I Vespers handväska finns bland 
annat parfym och en snäcka. 

Den enda pryl som är neutral i Casino Royale är mobiltelefoner. Detta är dock en 
modern teknisk pryl, som inte fanns under 50-talet när böckerna fanns och kan därför 
inte räknas med i en fråga om att den skulle tillhöra mannen eller kvinnan.
Sammanfattning
Bond är i denna film mycket beroende av sina prylar, dels för att överleva och dels för 
att kunna framställas som en riktig man. Att sakerna är könsbestämda blir därför 
mycket viktigt då Bond i denna film dessutom gestaltas genom en mycket muskulös 
kropp. Dessa maskulina prylar kan även vara viktiga eftersom Bond visar en känslosam
sida i Casino Royale. Dessa prylar används då för att väga upp manligheten när Bond 
visar känslor vilket annars är en kvinnlig stereotypisk egenskap.

4.5 Felix Leiter

I denna film är Felix Leiter mörkhyad. Han är fortfarande CIA-agent och på plats i 
Montenegro. Att Leiter är svart får mig genast att tänka på den svarta sidekicken som 
är mycket vanligt förekommande i actiongenren. Leiter dyker först upp genom att vi 
får se honom i baren vid spelbordet på Casino Royale. Han dyker upp ibland men man 
ser honom inte som något annat än en statist.  Vi vet inte vem han är och han pratar 
inte med Bond. Han är med i pokerturneringen och det är inte förrän i andra pausen av 
spelet som han ger sig tillkänna för Bond. Då har Bond just förlorat en stor del av sina 
spelpengar och Leiter kommer då med ett förslag till honom. Leiter tillkännager att han 
är agent från CIA och att han kan ge sin spelinsats till Bond om CIA får äran att ta fast 
Le Chiffre.

Samtalet dem i mellan är inte speciellt vänligt och Bond är misstänksam mot Leiter. 
Bond går dock med på överenskommelsen. Leiter kan här tolkas som avundsjuk på 
Bond och hans status. Han vill ha äran att ta fast Le Chiffre och vet att Bond är 
överlägsen honom. 

Efter detta samtal pratar inte han och Bond mer under hela filmen. Efter att Bond 
vunnit pokerturneringen säger han åt Leiter att han nu kan ta fast Le Chiffre. Detta kan 
tolkas som att Leiter är underordnad Bond och att Bond agerar som en chef över 
Leiter. Han går då iväg mot det håll som Le Chiffre försvunnit åt. Man tolkar detta 
som att det är över och att skurken nu är fast. 

Senare när Vesper blir kidnappad av Le Chiffre och hans medhjälpare förstår man att 
Leiter måste ha misslyckats i sitt gripande av Le Chiffre. Man får aldrig se Leiter igen 
vilket kan tolkas på många olika sätt. Antingen har Le Chiffre mördat honom eller 
också så har Leiter bara misslyckats och återvänt hem. Den svarta sidekicken är inte 
lika intelligent som actionhjälten vilket mycket väl gestaltas här. Att man använt en 
mörkhyad skådespelare i denna film och inte i Dr No eller tvärtom är svårt att svara på.



Det kan bero på att denna typ av sidekick blivit mer vanlig idag än vad den var för 40 
år sedan.

Sammanfattning
Återigen är Felix Leiter underordnad Bond. De som skiljer sig i denna film är att Leiter 
är mindre vänlig och verkar frustrerad på att Bond alltid lyckas. Bond är den som 
bestämmer vad Leiter ska göra, något som Leiter till och med misslyckas med. Detta 
gör att glappet mellan de två agenterna i stort och man kan se en tydlig gestaltning av 
Bond som överlägsen.

4.6 Ideologier i karaktärerna - Casino Royale

Karaktärerna i Casino Royale visar först och främst en ideologi om mannens kropp 
från ett elitiskt tänkande. Detta beror på genren i sig och att det handlar om att 
överleva eller att dö. Man ska vara intelligent och ha en vältränad kropp. Sådana som 
avviker från detta beteende klarar sig därför inte lika bra. 

Le Chiffre är här gestaltad genom ett utseende som avviker från den manliga normen. 
Han anses därför som elak, okänslig och omänsklig. Här har man även valt att gestalta 
Leiter genom en mörkhyad skådespelare, vilket gör att han skiljer sig mycket från 
Bond, vilket kan påverka hur man ser på hans förmåga att kunna ta fast Le Chiffre. 
Denna gestaltning av karaktärer kan ses från ett västerländskt perspektiv vilket gör att 
vi anser att Bond är den som anses bäst genom sitt utseende och sin intelligens.

Även om denna film inte har en lika utpräglad patriarkal ideologi så finns den där. 
Kvinnorna är gestaltade genom stereotypiska egenskaper som får de att framstå som 
underordnade männen. Kvinnorna i denna film är knutna till männen omkring sig av 
olika anledningar. Solange är gift och det verkar på hennes som att det är för 
ekonomiska anledningar. Vesper är ofrivilligt medhjälpare till Mr White och är även 
den som får sköta Bonds ekonomi. Dessa kvinnor har alltså inte samma frihet och 
självständighet som männen.

Även om det finns svaga tecken på en patriarkal ideologi genom Bonds överordnande 
över kvinnorna, så finns det här även en feministisk ideologi. Detta framhävs genom 
Vesper som är en framgångsrik karriärkvinna som inte låter sig tryckas ner av Bond.

Det finns även en konsumtionsideologi i denna film. Prylarna gör mannen och det är 
framför allt bilar, båtar och vapen som är här är imagebildande. Dimitrios förlorar sin 
bil i kortspelet mot Bond. Detta gör att vi förstår att Bond är beroende av en bil för att 
kunna utföra sitt uppdrag. Han får även en bil på plats i Montenegro, dessa bilar är 
snabba, nya och snygga, vilket skapar Bonds maskulinitet till en stor del.

En hegemonisk ideologi är även en mycket utmärkande ideologi i och med den 
patriarkala ideologin då den underordnar kvinnor och män med lägre status. Det är 
viktigt att behålla sin ställning och att anses som ett hot. Bond är en sådan karaktär 
som enligt fienden är ett stort hot då de verkar vara medvetna om hans kompetens som 
007-agent för den brittiska säkerhetstjänsten.

5. Diskussion och slutresultat



Här kommer jag att diskutera filmerna genom de två sistnämnda frågorna som jag ställt 
i mitt syfte. Den första frågan har besvarats genom analysen, därför kommer den inte 
att diskuteras vidare här.  Jag kommer att föra en diskussion runt dessa frågor för att 
beskriva vad jag har kommit fram till.

5.1 Diskussion av frågor

2.Vad finns det för skillnader och likheter i gestaltningen av maskulinitet i de 
båda filmerna?

Dr No och Casino Royale har många liknande drag, vilket kan bero på att de bygger 
på en och samma karaktär. Detta kan även bero på att Bondfilmerna är en genre i sig, 
vilket gör att karaktärsgestaltningarna möjligtvis skiljer sig från många andra 
actionfilmer. Det som jag däremot har kunnat se skillnader i är framförallt att filmerna 
är mycket knutna till den samhälleliga kontexten. En film skapas alltid för tiden den är 
gjord i. Många av de tidsenliga teorierna stämmer in på gestaltandet av dessa 
karaktärer. Dr No framställer de manliga och kvinnliga karaktärerna utifrån vad som 
ansågs manligt och kvinnligt under 50- och 60-talet. 

Kortspelandet
Kortspel förekommer i båda filmerna men det är främst i Casino Royale som det tar 
stor plats och är av avgörande roll för handlingen. Bond porträtteras alltid som vinnare 
på grund av hans goda spelkunskaper. I Dr No spelar Bond dock enbart för att det är 
ett nöje medan det i Casino Royale blir hans jobb att vinna. Detta kan bero på att vi 
idag är mer vana vid att folk spelar för att kunna leva på det. Genom andra medier som 
t.ex. TV kan vi ta del av pokerturneringar där riktiga människor spelar och har det som 
sin inkomstkälla. Bond är däremot inte intresserad av vinsten eftersom han i Dr No 
enbart spelar för nöjes skull och i Casino Royale spelar för att skurken inte ska kunna 
vinna. Kortspelandet i båda filmerna framhäver Bond som en vinnare. Detta blir viktigt 
för hans image och för att förtydliga hans manliga egenskaper.

Kvinnorna
Till skillnad från Dr No så har Bond i denna film ett mindre antal kvinnor omkring sig. 
Det är i stort sett bara Vesper som spelar någon större roll för handlingen. Bond som i 
Dr No aldrig visade några kärlekskänslor för någon av sina kvinnor har i Casino 
Royale förändrats till att fokusera på en kvinna, som han dessutom blir kär i. Denna 
egenskap gör att Bond i Casino Royale framstår som mer mänsklig och sympatisk. Det 
går däremot inte att säga om detta är ett karaktärsdrag som framhävts på grund av 
dagens samhälle eller om det beror på att Casino Royale faktiskt är den första historien 
om Bond. Även om Casino Royale är den sist utkomna filmen i Bondserien så bygger 
den på att Bond just har blivit 007-agent. Detta kan vara anledningen till varför han i 
denna film är mindre misstänksam.

Likheterna i hur kvinnorna framställs är att de alltid är underordnade Bond. I Casino 
Royale framställs dock den ena kvinnan som mer självständig, något som däremot 
vänder under filmens gång vilket leder till att hon blir ett offer. Kvinnans underordning 
kan till stor del bero på att detta är just Bondfilmer där det finns en mycket utpräglad 
idé om att kvinnan alltid ska vara underordnad Bond. Detta måste dock återigen 
knytas till samhället som filmen är skapad i för att bli accepterad av den som tittar. 
Casino Royale har därför en mycket mer utpräglad feministisk ideologi på grund av att 



vi idag kommit längre med jämställdheten mellan kvinnor och män.

Skurkarna
Skurkarna i dessa filmer gestaltas på ett mycket liknande sätt. Huvudskurkarna Dr No 
och Le Chiffre gestaltas båda med en kroppsdel som är skadad. Dr No har 
handproteser medan Le Chiffre har ett skadat öga som det rinner blod ur då och då. 
Denna utmärkande brist hos dessa karaktärer gör så att man lätt uppfattar dessa som 
onda och dåliga män. De anses lite omänskliga i och med sina skador. Dessa 
gestaltningar verkar dock inte vara något som är tidsenligt utan något som enbart 
existerar inom den fiktiva världen. Dessa iögonfallande brister går inte att placera i 
någon verklig värld eftersom att de är så överdrivna att de bara accepteras i den fiktiva 
värld som de lever i. 

Bond är en mycket självständig karaktär vilket gör att han anses överlägsen alla andra 
karaktärer, även de som är hans medhjälpare. Medhjälparna är ofta mindre förmögna 
att arbeta självständigt och gestaltas ofta genom att ge Bond råd för hur han ska gå 
tillväga. Idag är Bond en legend vilket gör det naturligt för oss som publik att ge 
honom rollen som överlägsen och enväldig hjälte i dessa filmer. Vi tycker att Bond är 
bra nog att klara av sina egna uppdrag och reflekterar inte över att han skulle behöva 
hjälp. 

Prylarna
I dessa Bondfilmer har prylarna inte haft så stort utrymme enligt mig. Sakerna är 
ganska få men de som finns har av avgörande betydelse för Bond. I Dr No är prylarna 
mycket begränsade medan han i Casino Royale har ganska många. Prylarna är till stor 
del beroende av moderna innovationer vilket gör att man i Casino Royale haft 
möjlighet att använda t.ex. vräkigare bilar och båtar. 

Prylarna är därför mycket beroende av den samhälleliga kontexten. Idag är vi inte 
förvånade över att Bond kör den nyaste bilmodellen, mobiltelefon eller portabel 
hjärtmaskin i sin bil. På 60-talet fanns inga mobiltelefoner eller portabla hjärtmaskiner 
vilket gör att Casino Royale både har möjlighet och är beroende av dessa prylar. Vi är 
idag så vana med att Bond alltid har någon ny teknik att det skulle kännas som en 
lågbudgetfilm om dessa saker uteblev. Sakerna skapar Bond image och därmed hans 
maskulinitet.
Prylarna i de båda Bondfilmerna är alla könsbestämda. Bara männen har pistol och kör 
bil. Männen klär sig i kostym eller T-shirt medan kvinnorna har handväska och 
klänning. Det som är intressant är att snäckor förekommer i båda filmerna som en 
kvinnlig pryl. Vad detta beror på kan möjligtvis vara att snäckor är vackra och kan 
tolkas som en inredningsdekoration och därför är tillskrivna kvinnan.

Leiter Vs. Bond
I Dr No spelas Leiter av en vit skådespelare medan man i Casino Royale får se en 
mörkhyad skådespelare i denna roll. Anledningen till detta kan man ju bara spekulera i 
men det är möjligt att det har med det nya sättet som actionfilmer valt att använda 
mörkhyade skådespelare på, det vill säga genom den svarta Sidekicken. Det finns dock 
även skillnader i förhållandet mellan Bond och Leiter i dessa filmer. I Dr No är Bond 
och Leiter gestaltade som vänner, där Leiter har en ganska stor roll med många 
repliker. 

I Casino Royale så är det däremot annorlunda. Leiter visas vid flera tillfällen i 



spelrummet på kasinot. Vi vet dock inte vem han är och förstår honom bara som någon
statist. Detta blir lite märkligt eftersom hans närvaro inte upptäcks förrän han 
presenterar sig i slutet av Pokerturneringen. Man måste se filmen ett antal gånger för 
att ens upptäcka Leiter. Samtalet mellan Bond och Leiter är inte speciellt kamratligt 
utan utstrålar enbart Bonds överordnade position på en smått irriterad Leiter som vill 
ha äran att ta fast skurken. De kommer fram till en överenskommelse och sen pratar de 
inte mer förutom när Bond säger åt Leiter att han får ta fast Le Chiffre efter 
turneringens slut. Sedan får man inte se Leiter igen, men vi vet att han misslyckats med 
sitt uppdrag. Man inser då att skillnaden mellan en CIA-agent och en 007-agent är 
stor. Leiter är underordnad Bond i båda filmerna men skillnaden ligger däremot i den 
relation Bond och Leiter har i respektive film. Vad detta beror på är något som man 
bara kan spekulera i. En anledning kan vara att Casino Royale som är den sista filmen 
kan ha byggt upp en rivalitet mellan de båda agenterna. CIA är trötta på att Bond alltid 
får äran vilket gör att Leiter är mer tävlingslysten än vad han är i Dr No.

3. Vilka genusrelaterade ideologier finns i gestaltandet av karaktärerna i dessa 
två filmer?

När man ska diskutera ideologier i film är det viktigt att betona att filmen är en 
fantasivärld. Man kan inte se filmen från samma perspektiv som man skulle göra i en 
undersökning om den riktiga världen.

Många av ideologierna finns med i båda filmerna, detta kan bero på att filmernas 
narrativa struktur är mycket lik varandra i de två filmerna. I och med att dessa filmer är 
actionfilmer så blir många av ideologierna självklara. Så som den elitiska ideologin som 
ofta är mycket framträdande i filmer som har en hjälte som ska bekämpa det onda. För 
att skilja ut hjälten från mängden är han mycket mer intelligent, stark, snabbtänkt och 
stabil än övriga i filmen. Man måste dock som sagt komma ihåg att vi nu befinner oss i 
en fiktiv värld vilket gör det möjligt att gestalta karaktärer på detta överdrivna sätt. 

Man är tillåten att ha en skurk som tillhör en annan nationalitet än en engelsk eller 
amerikansk eftersom det hela går ut på att överdriva karaktärernas drag och att det då 
därför inte anses rasistiskt. Den elitiska ideologin är i samhället en mycket sträng och 
omänsklig ideologi. Som jag tidigare nämnt har denna existerat under bland annat det 
fascistiska styret, vilket gör att denna ideologi kan konnotera till en mycket hemsk 
människosyn där man bara accepteras om man är stark och intelligent. Detta påverkar 
männen och Bond blir här den ultimata mannen.

Den patriarkala ideologin har även visat sig finnas i de båda filmerna. Kvinnorna är 
alltid underordnade Bond och gestaltas med många dåliga egenskaper som kvinnan 
oftast blir tillskriven, såsom naiv, känslosam och irrationell. I Casino Royale är dock 
denna ideologi mindre framträdande än i Dr No, vilket till stor del beror på att vi idag 
kommit längre med jämställdheten mellan kvinnor och män. Man kan nog gissa att de 
som såg filmen på 60-talet tyckte att kvinnorna var ganska banbrytande, då det just 
blivit accepterat att ha sex utan förhållande och att kvinnor även tilläts att bli 
framgångsrika.

I Casino Royale är det lättare att upptäcka fler ideologier som är viktiga för skapandet 
av maskulinitet och hur kvinnor framställs. Eftersom den patriarkala ideologin är 
mindre framträdande kan man även se en feministisk ideologi. Vesper visar sig vara 
framgångsrik, intelligent och låter inte Bond överordna sig henne. Hon spelar till en 



början samma spel som Bond genom att ge honom svar på tal när han försöker 
provocera henne. Det som dock gör att den patriarkala ideologin växer sig starkare 
även i denna film, beror på att Vesper blir svagare och svagare under filmens gång.

En konsumtionsideologi blir viktig för mannen i Casino Royale. Det visas genom att 
pengar och prylar är av stor vikt. Männens prylar skapar vilka de är och därför är nya 
fina bilar, båtar och pistoler av större värde här än i Dr No. Som jag tidigare nämnt 
började konsumtionssamhället växa fram under 50- och 60-talet. Den var dock inte lika
utvecklad som den hunnit bli tills idag när nya prylar ständigt utvecklas. Bond är en 
manlig legend och är därför i behov av exklusiva prylar. Prylarna skapar både hans 
image och maskulinitet.

5.2 Slutsatser

Mannen i Bondfilmerna har alltså gestaltats på olika sätt i dessa filmer. Jag har hittat 
både likheter och skillnader, men på grund av undersökningens storlek och därmed 
begränsade antal av undersökningsenheter kommer jag inte att kunna säga något om 
actionfilmer i en generell mening vilket jag var medveten om redan från början och 
vilket inte heller varit min mening med undersökningen.

Jag har fram för allt kunnat se att filmerna varit mycket beroende av det samhälle som 
filmen skapats i vilket har lett till att man gestaltat maskulinitet på något olika sätt. 
Många grundläggande egenskaper har dock varit samma, dels på grund av att båda är 
Bondfilmer och att actionhjältar alltid har vissa egenskaper som ständigt återkommer. 
Jag har även sett likheter i hur man valt att könsbestämma prylarna och det sätt som 
Bond framställs på.

Jag har även sett skillnader i hur de manliga karaktärerna behandlar de kvinnliga 
karaktärerna och även hur den kvinnliga karaktärens framställning har skett i 
förhållande till mannen. Jag har sett att de manliga karaktärerna i Casino Royale visat 
en mer känslomässig sida. Detta kan enligt mig bero på att vi idag kräver en högre 
grad av sympati med hjälten och att vi måste se att han har känslor för att kunna 
identifiera oss med honom. 

Den mörkhyade manliga karaktären fått en högre status i Casino Royale, vilket som 
sagt kan bero på att det är vanligare att använda sig av en mörkhyad sidekick i dagens 
filmer. Detta kan bero på att mörkhyade precis som kvinnor fått förbättrade 
jämställdhetsvillkor sedan 50- och 60-talet. Det som däremot är olika är att Bonds och 
Leiters relation blivit mycket kyligare och konkurrensaktig i Casino Royale.

I Casino Royale visas även en mer prylgalen maskulinitet. Man uppnår hög status 
genom att vinna pengar och ha fina bilar, båtar och kläder. I denna film stämmer 
Ambjörnssons teori om att de materiella tingen är av stor betydelse för de manliga 
karaktärernas gestaltningar. Detta kan mycket väl bero på den samhälleliga kontext 
som vi lever i nu. Vi befinner oss i ett konsumtionssamhälle där man får status genom 
olika materiella ting. De materiella tingen blir även viktiga för att skapa mannen 
respektive kvinnan. De könsbestämda prylarna förstärker vår förståelse om vad som 
ska anses som manligt och kvinnligt.

Den hegemoniska maskuliniteten har varit framträdande i båda filmerna där Bond 



överordnas samtliga av de andra karaktärerna. Den elitiska ideologin är även något 
som har varit mycket framträdande i dessa representationer. Vi måste dock förstå att 
Bond är en fantasifigur och att denna gestaltning bara kan vara trovärdig på film.

Eftersom Bond spelas av två olika skådespelare har jag kunnat se skillnader som är 
ganska uppenbara, det vill säga skillnaden i hur de ser ut. Detta har dock inte varit ett 
problem utan mer en intressant komponent eftersom man valt dessa skådespelare, 
vilket bidrar till att man velat konstruera mannen på ett visst sätt. Bonds utseende i 
Casino Royale går enligt linjerna för the new man, detta känns inte konstigt eftersom 
man idag ofta använder denna muskulösa man i dessa typer av filmer. Det blir även 
naturligt att Bond i Dr No gestaltas genom the man in the flannel suit eftersom denna 
representation var mycket vanlig under tiden som denna film producerades.

Jag har kunnat se att det kan finnas en koppling mellan den samhälleliga kontexten och 
hur man väljer att konstruera karaktärerna i just dessa filmer. Vi ska därför inte ta för 
givet att män eller kvinnor alltid har eller kommer att gestaltas utifrån oföränderliga 
stereotypa egenskaper.

6. Sammanfattning

I denna uppsats var syftet att undersöka hur maskulinitet gestaltas genom filmmediet 
och om dessa gestaltningar förändrats något från 60-talet fram till idag. Jag har i denna 
undersökning gjort en semiotisk analys på två filmer. Båda filmerna är James 
Bondfilmer och jag har då valt att analysera Dr No som är den första av dessa filmer 
och Casino Royale som är den hittills sista. Dr No producerades 1962 och Casino 
Royale kom 2006. Anledningen till mitt val av en tidsperiod på 40 år är för att 60-talet 
var en tid då jämställdheten förbättrades mellan kvinnor och män och att de 
traditionella man- och kvinnogestaltningarna började försvinna.

För att kunna analysera dessa filmer och hur de gestaltar maskulinitet har jag använt 
mig av en mängd olika teorier. Genusteorier och då framförallt teorier om maskulinitet 
har varit mycket grundläggande för min undersökning. Det har även varit viktigt att 
titta på maskulinitet i ett historiskt perspektiv för att förstå varför män i 
populärkulturen kommit att gestaltas som de gör. Jag har även använt mig av tidigare 
forskning om actionkaraktärer och James Bond. Begrepp som jag haft stor användning 
av i min analys har varit av semiotisk karaktär så som denotation, konnotation, koder 
och ideologi. Jag har även varit intresserad av att relatera denna representation av 
maskulinitet till en samhällelig kontext. Jag har därför tagit del av litteratur som först 
och främst beskrivit 50- och 60- talets representationer av maskulinitet inom 
populärkulturen. Den samhälleliga kontexten kommer mest i utryck i min analys där 
ideologierna i filmerna diskuteras.

Jag har i denna undersökning kommit fram till att de manliga karaktärerna gestaltas på 
samma sätt gällande ganska många punkter, detta kan bero på de båda filmerna är 
Bondfilmer. Bond är intelligent, smart och en gentleman i båda filmerna. Det som 
däremot skiljer sig åt är hur Bond behandlar kvinnorna och hur han reagerar på sina 
medhjälpare. I Dr No litar Bond på sina medhjälpare och är dessutom mer bekant med 



Leiter än vad Bond är med honom i Casino Royale. I Dr No är Bond mer misstänksam 
mot kvinnorna. I Casino Royale är Bond misstänksam mot sina medhjälpare medan han
däremot litar mer på kvinnan och visar en känsligare sida. Jag har även kommit fram 
till att många av ideologierna liknar varandra i de båda filmerna. Jag har dock sett ett 
mer framträdande patriarkal ideologi i Dr No än i Casino Royale. I Casino Royale 
finns det ideologier som konsumtionsideologi i och med att denna film i större 
utsträckning än Dr No betonar vikten av att en man ska ha mycket pengar och 
exklusiva prylar. 
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