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Syfte: Vårt syfte är att redogöra om hotbilder i James Bondfilmerna och 

de verkliga hotbilderna som finns i vårt samhälle stämmer överens och 

påverkar varandra.

Frågeställning:  Hur har  fiendebilden förändrats  i  Bondfilmerna  genom 

tiderna?

Metod: Observation av James Bondfilmer

Resultat: Resultatet visar att Bonds antagonister har ändrats med åren och 

liknar de hotbilder som figurerar i  dagens samhälle. Vi kan även se att 

media målar upp stereotypa bilder av de vi skall se som hotbilder.
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 1 Inledning
Vem är hjälte? Vem är skurk? Vem sätter agendan? Ofta läggs det fokus 

på  hur  media  påverkar  den  verkliga  världen,  till  exempel  hur 

skönhetsidealen i media påverkar unga tjejers självförtroende. Lika stor 

vikt läggs inte på hur verkligheten påverkar vad som tas upp i olika 

medier,  så  som  spelfilmer.  Hur  verkligheten  återspeglas  i  en  fiktiv 

händelse kanske sällan reflekteras över då det känns mer eller mindre 

naturligt när vi ser något vi känner igen.

 2 Bakgrund

År 1962 visades den första James Bondfilmen, Dr. No1. Det var mycket 

problem runt skapandet av filmen men filmen gick över förväntan efter 

att den haft premiär. Redan året därpå hade den andra filmen i serien 

premiär, From Russia with love2, som blev en succé och transformerade 

James  Bond från  ett  litterärt  fenomen till  ett  världsfenomen på  vita 

duken.3

James  Bond  är  ett  klassiskt  verk  som  först  behandlats  inom 

skönlitteraturen  redan  i  början  av  1950-talet,  men  inte  långt  efter 

gestaltats på film. Filmerna har blivit mycket populära och hela James 

Bondkulturen har blivit ett fenomen i sig och varumärket är välbekant 

för de flesta. Trots att James Bond nästan har blivit en genre i sig, med 

sina egna regler och lagar, så kan vi ändå se förändringar i filmerna 

som  återspeglar  dess  samtida  samhälle. För  att  filmerna  skall  vara 

relevanta  för  en  modern  publik  måste  filmernas  förutsättningar, 

motsättningar och historia vara något som publiken kan relatera till. 

1Terence Young, 1962
2Terence Young, 1963
3Cork & Stutz 2007:270-272
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Rymdkrig, som i  Moonraker4, känns inte lika aktuellt längre som när 

Ronald Reagan talade om Star Wars-försvarsprojektet på sjuttiotalet.

Första  romanen  om  Bond  publicerades  år  1953,  vilket  var  Casino 

Royale som senare blev filmatiserad år 2006.  Casino Royale5 gjorde 

succé, däremot gick det inte lika bra för Ian Flemings tre senare böcker 

som inte sålde lika bra. James Bond fick åter mer publicitet när delar av 

romanerna presenterades i seriestrippar i dagstidningen Daily Express. 

Seriestripparna blev så pass populära att till och med USA:s dåvarande 

president, John F. Kennedy, hyllade serien. När första Bondfilmen Dr. 

No producerades år 1962, hade James Bonds popularitet ökat och blivit 

stämplat som ett litterärt fenomen.6 

James  Bondromanerna  är  skrivna  efter  andra  världskriget  i  vilket 

Fleming  tjänstgjorde  och  därefter  hämtade  mycket  inspiration  från. 

Eftersom Fleming själv  deltagit  som signalspanare  i  kriget  fick  han 

inblick i spionage på nära håll och använde mycket av det han lärt sig i 

det militära när han skapade sina romaner om James Bond. Karaktären 

James  Bond  har  fått  sina  kunskaper  efter  att  ha  deltagit  i  andra 

världskriget,  men  i  senare  filmer  så  som  i  Casino  Royale ändrade 

filmskaparna James Bonds karaktär så hans kunskaper kommer efter 

kalla kriget. Det med anledning att Bond skall vara i samma ålder som 

han  är  i  boken  Casino  Royale som  släpptes  1953.7 Med  tiden  har 

samhället förändrats och så även Bondfilmerna som funnits i cirka 50 

år. Det påverkar filmerna i och med att filmerna förnyas med samhället 

och samtidens hotbild. Bistra KGB-män från Sovjet är inte längre en 

relevant  eller  trovärdig  antagonist.  I  dagens  samhälle  ser  hotbilden 

annorlunda ut jämfört med hur det var för 50 år sedan. I den senaste 

Bondfilmen  skyddar  Bond  samhället  mot  cyberbrottslingar,  hackare, 

något som inte ens skulle varit möjligt, än mindre relevant, för 50 år 

4Lewis Gilbert, 1979
5Martin Campbell, 2006
6Cork & Stutz 2007:11
7Cork & Stutz 2007:14
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sedan.

 3 Syfte och problemformulering

Många spelfilmer speglar sin omvärld och försöker, genom allegorier, 

att berätta något om den. Skaparna bakom filmens värld har makten att 

välja  hur antagonister,  det  vill  säga huvudfiender,  skall  framställas i 

sina verk. Det är inte långsökt att anta att de påverkas av den värld de 

lever  i  och  de  hot  som råder  i  samhället.  Det  är  därför  inte  heller 

omöjligt att det återspeglas i de samtida filmerna.

Syftet  med den här  uppsatsen är  att  undersöka i  vilken utsträckning 

förändringar i den hotbild som samhället upplever återges i Bondfilmer, 

om alls, och om så är fallet,  hur hotbilden i Bondfilmerna förändras 

tillsammans med den hotbild som återfinns i samhället.

Därför lyder vår frågeställning:

Hur har fiendebilden förändrats i Bondfilmerna genom tiderna?

Genom att  undersöka den här frågan vill  vi  se om fiendebilden och 

hotbilden är något som förändrats med tiden, och om så är fallet, om 

det går att koppla till det som sker i samhället under filmens samtid.

För  att  besvara  vår  frågeställning  kommer  vi  att  utgå  från  följande 

forskningsfrågor:

1 Hur uppfattar vi antagonisterna i samhället?

2 Hur ser Bonds antagonister ut?

3 Finns  det  någon  koppling  mellan  samhällets  och  Bonds  

antagonister?

3



 3.1 Avgränsning

Vi valde att fokusera på James Bond och hans fiender då Bond är ett 

välkänt fenomen för allmänheten. Alla känner till Bond och filmerna är 

gjorda för att appellera till, samt vara relevanta för, en så bred publik 

som möjligt.

För att inte forskningsfrågan och studien skall bli för bred krävs det att 

vi som forskare avgränsar oss. Det med anledning att studien i sig inte 

får bli för stor så den förlorar sin relevans, det vill säga, att forskningen 

går utanför det fält som skall studeras. Även begränsning av resurser 

påverkar studiens storlek. Vi måste kunna göra en selektion i vår studie 

eftersom vi måste hålla oss inom de tids- och ekonomiska ramar som 

studien erhållits.8

Bond har blivit sin egen genre och receptet för alla Bondfilm innehåller 

alltid en tydlig antagonist. På grund av den tid vi erhållits att utföra vår 

forskning  inom fanns  ingen  möjlighet  att  analysera  alla  Bondfilmer 

som producerats, men då Bondfilmerna följer sitt eget koncept väldigt 

bokstavstroget valde vi att undersöka tre Bondfilmer närmare och anta 

dessa  vara  representativa  för  genren  och  filmserien  i  stort.  Av  de 

Bondfilmer vi har observerat skiljer det 40 år mellan två av dem, och 

den tredje är den senaste i serien. Vi valde även bort att studera James 

Bondromanerna  då  vi  inte  vill  att  studien  skall  bli  för  stor  och 

svåröverskådlig.

 4 Tidigare studier om James Bond

Mycket har skrivits om Bond och hans värld, hans prylar, hans bilar 

8jfr Aspers 2011:93

4



och  hans  kvinnor.  Speciellt  skillnaderna  mellan  gestaltningarna  av 

maskulinitet och femininitet i  Bondvärlden har många intresserat sig 

för.  Däremot  har  vi  knappt  funnit  någon  tidigare  forskning  som 

behandlar antagonisterna som figurerar i Bonds värld. Vi saknar även 

forskning där vi kan se jämförelser med Bonds fiender jämfört med de 

verkliga hotbilderna som finns. 

I  den  här  delen  av  uppsatsen  kommer  vi  diskutera  en  del  tidigare 

forskning  som  gjorts  om  James  Bond.  Vi  kommer  återge  några 

vetenskapliga  artiklar  och  några  kandidatuppsatser  som  behandlar 

ämnet men även om hur filmbranschen använder stereotypa bilder för 

att porträttera protagonister och antagonister.

 4.1 James Bond och genus

Något  som Ambjörnsson tar  upp i  sin  bok  Mansmyter, är  bilden av 

James Bond hur han framställs och hur Bond själv vill framställa sig 

själv. Bonds identitet är hans maskulinitet och dominans - något som 

han  hela  tiden  måste  bekräfta.  Han  bekräftar  det  här  genom  sina 

erövringar bland kvinnorna och med sina prylar. Hans stil är oerhört 

viktig  för hans  identitet,  han bär  ofta  märkeskläder  och dyra ting.  I 

filmen  From Russia with love kör han till  exempel en Aston Martin9 

som visar på en dyrare livsstil. Bond lever som ett barn som aldrig vill 

växa  upp,  vilket  tydligt  visas  av  hans  prylar  som  betyder  mer  för 

honom  än  mänsklig  ömhet.  Ambjörnsson  nämner  vikten  av  James 

Bonds maskulinitet, alla ting som uppmärksammas i Bondfilmerna kan 

kategoriseras som antingen manligt eller kvinnligt och tingen är något 

som Bond associerar sig själv med. Ambjörnsson kommer fram till i sin 

undersökning att Bond är en typisk ungdom från efterkrigstiden efter 

kalla kriget. Han vill göra revolt och leva i lyx och flärd. En stereotyp 

9Ambjörnsson 1999:19
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som många kan relatera till och identifiera sig med.10

En del tidigare forskning som vi funnit på fältet behandlar just James 

Bonds  maskulinitet  och  hur  han  identifiera  sig  själv.  I  en 

kandidatuppsats  skriven  av  Sofie  Palmgren  tar  hon  upp  ämnet  hur 

Bonds maskulinitet gestaltas genom tiderna då hon gör jämförelser från 

första filmen från 1962, Dr. No och en av de senare filmerna från 2006, 

Casino Royale.   Palmgrens  forskning är  en semiotisk analys  forskat 

utifrån  ett  genusperspektiv.  Även  Palmgren  drar  slutsatser  liksom 

Ambjörnsson att Bond bekräftar sin maskulinitet och identitet med sina 

ting. Däremot anser Palmgren att Bond inte skiljer sig allt för mycket i 

de båda filmerna. Bond är fortfarande en gentleman, ser bra ut och är 

intelligent. Det som Palmgren ser skillnad på är Bonds sätt att se på och 

behandla kvinnor.11

Något  som är  väsentligt  i  Bonds  värld  är  Bondbrudarna.  Även  här 

finner vi en del tidigare forskning om hur de framställs i Bondfilmerna. 

En som forskat om det här är bland annat Åsa Sundin som skrivit en 

kandidatuppsats  inom  ämnet  Bondbrudar.  Sundin  har  gjort  en 

jämförelse med det maskulina och feminina i James Bondfilmerna för 

att  kunna  dra  slutsatser  om hur  en  Bondbrud  framställs.  I  den  här 

studien  har  Sundin  valt  att  observera  hur  framställningen  av 

Bondbruden förändrats  genom tiderna från början av 1960- talet  till 

2006 genom att  observera  Thunderball12 och  Casino Royale. Sundin 

kommer  fram  till  att  det  är  mycket  förändringar  som  skett  inom 

området. Enligt Sundin så lever inte män och kvinnor efter könsnormer 

i lika stor grad nu för tiden jämfört med hur det var på 1960- talet och 

att  Bondbruden  blivit  mer  könsneutral  även  om  hon  fotfarande  är 

väldigt kvinnlig och feminin av sig.13

10Ambjörnsson 1999:33-34 
11Palmgren 2008
12Terence young, 1965
13Sundin 2008
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 4.2 James Bond och politik

Thomas J. Price skriver i Journal of Popular Culture om James Bonds 

fiendevärld  sett  ut  och  hur  den  förändrats  med  tiden.  Prices  artikel 

handlar  mer  ingående  om  hur  Sovjetunionen  framställdes  som 

fiendebild  efter  kalla  kriget  i  Bondserien. Price  skriver  om  hur 

Sovjetunionen  var  ett  hot  mot  västvärlden  och  vilken  hotbild 

Sovjetunionen  ger.  Price  kommer  fram till  att  Bondserierna  är  mer 

politiska än vad de utger sig för att vara i och med hur Sovjetunionen 

och hotbilder överlag framställs i Bonds värld.14

En  artikel  som  vi  fann  tar  upp  hur  den  amerikanska  filmindustrin 

påverkar den kulturella och samhällelig hegemonin över hela världen. 

Artikeln går djupare in på vilka influenser James Bondfilmerna har i 

samhället  och  hur  USA  kan,  genom  Bondfilmerna,  påverka 

samhällsopinionen. Författarna till  artikeln,  Shin och Namkung, fann 

att en del människor kände sig påverkade av Bondfilmerna. En grupp 

människor uttalade sig om sina känslor efter att ha tittat på Die Another 

Day15 från 2002 där James Bond skall stoppa nordkoreanska terrorister. 

Gruppen  hade  känt  sig  hotade  av  Nordkorea.  Det  som  Shin  och 

Namkung kom fram till i sin forskning var bland annat att USA har haft 

stort inflytande på Bondfilmer och filmbranschen överlag och att den 

amerikanska regeringen försökt hålla sig god med filmbranschen för att 

kunna  få  ut  politiska  och  kulturella  meddelanden genom filmer.  De 

finner  dock att,  i  och  med att  globaliseringen ökat  och  likheter  och 

skillnader suddas ut mer och mer, så har USA:s möjligheter att påverka 

innehållet minskat.16

En annan kandidatuppsats som vi fann relevant för vår studie är en som 

heter etniska stereotyper på film med utgångspunkt i amerikansk film 

14Price 1992
15Lee Tamahori, 2002

16Shin & Namkung 2008
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med ryska motiv. Anledningen till att vi fann den relevant är som vi 

tidigare nämnt att James Bond i böckerna och i de flesta filmerna slåss 

mot skurkar från Sovjetunionen eller Östeuropa. Ivan Zavalov drar, i 

sin studie, samma slutsats som Shin och Namkung gör i sin forskning, 

att  amerikanska  filmer  influerar  västvärldens  tänkande  kring 

samhällsfrågor.  Det  är  lätt  för  den  amerikanska  filmindustrin  att 

använda Sovjet som antagonist på grund av den rivalitet som skapats 

mellan de två länderna under kalla kriget. Det som Zavalov kommer 

fram till i sin studie är att det är lättare för filmskapare att använda sig 

av stereotypa bilder för att porträttera något på film för att skapa en 

lättare och snabbare förståelse hos publiken till vad de ser och tar del 

av.17 

 5 Verkliga hotbilder

För att bättre förstå de hotbilder som diskuteras i vår analys behöver vi 

introducera några hotbilder från verkligheten. Här följer den bakgrund 

som bildar vår referensram.

 5.1 KGB

KGB är ett unikt fenomen eftersom det varken innan eller efter gått att 

identifiera  en  liknande  organisation.18 Det  skapades  1954  och 

organisationens syfte var att  skydda landet och dess styre, ansvara för 

hemliga operationer utomlands samt ha hand om gränsbevakning inom 

Sovjetunionen.19

De hemliga operationerna utomlands rörde sig främst om spionage där 

agenter skickades ut med dolda identiteter. Trots att det här bara var en 

17Zavalov 2011
18Barron 1976:15
19Barron 1976:389

8



av många aktiviteter som KGB hade hand om så är det oftast det som 

allmänheten känner till om dem. Att utföra den här typ av spionage med 

dold identitet bröt inte mot någon lag. Deras metoder kunde vid vissa 

tillfällen vara mycket oskyldiga men främst använde de sig av illegala 

tillvägagångssätt.20 KGB utbildade agenten så att de skulle kunna agera 

under täckmantel i andra länder utan att bli påkomna. Det krävdes till 

exempel att de skulle kunna lära sig att tala främmande språk flytande.21

 

 5.2 Terrorism

Efter  kalla  kriget  var  det  alltid  Sovjetunionen som framställdes  som 

fiendebild,  främst  i  USA,  men  även  i  hela  västvärlden.  När 

terroristdåden mot World Trade Center skedde den 11 september 2001 

ändrades den förutbestämda hotbilden som människor hade. Nu var det 

inte längre Sovjetunionen som var ett hot utan fiendebilden hade bytt 

ansikte. Efter dådet blev muslimerna utpekade som det nya hotet mot 

västvärlden. Redan när George W. Bush blev vald till USAs president 

2000,  diskuterades  det  hur  USA och  Ryssland  kunde  förbättra  sin 

relation. När terrordåden mot World Trade Center skedde gick USA och 

Ryssland ihop för att  stoppa den islamistiska terrorismen. USA ville 

samarbeta med Ryssland för att inte Ryssland skulle kunna få mer makt 

och minska deras inflytande, medan Ryssland ville samarbeta med USA 

för att få ett ekonomiskt lyft. Att de båda gick ihop för att kämpa mot 

den nya terrorismen överskuggade den gamla hotbilden som fanns om 

Ryssland och hotet var nu riktad mot muslimerna.22

 5.3 Cyberbrott

Nästan alla idag använder sig av internet i någon form. Det har därför 

blivit allt vanligare att brott nu för tiden sker i allt större utsträckning på 
20Barron 1976:221- 225
21Grigorjev 2007:20–22
22http://www.dn.se/diverse/diverse---hem/sa-forandrades-varlden   20121219
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internet, så kallade cyberbrott.  Landgränser har mindre betydelse när 

brotten sker på internet. Det finns många olika brottsorganisationer på 

internet som utför alla möjliga olika illegala handlingar. Vissa hackar 

sig in på privata bankkonton och lyckats komma över pengar, medan 

vissa  utför  angrepp  mot  statliga  organisationer.  Dessvärre  är 

cyberbrotten så pass nya att alla länder inte vet hur den här typen av 

brottslighet skall bekämpas.23 En del av problematiken med cyberbrott 

är att det är svårt att se vem som begår brottet när någon utsätts för det 

och alla med tillgång till internet är en tänkbar brottsling.24 Även om det 

är svårt att uttala sig om vad för typ av personer som har en tendens att 

begå cyberbrott så finns det undersökningar som visar på att det främst 

är yngre män som är tillbakadragna och frekventa internetanvändare.25 

Det är den välutvecklade tekniken vi har idag som ökat möjligheterna 

till  den  här  typen  av  brott  och  ju  mer  den  utvecklas  ju  större  blir 

möjligheterna.26  

Ett exempel på en organisation som agerar utanför ramarna på internet 

är en hackargrupp, Anonymous. Det är människor som funnit varandra 

genom internet och som har samma intresse, att stoppa censur, monopol 

och  korruption.  På deras  hemsida uppmanar  de alla  att  gå  med och 

hjälpa till att skapa sin egna frihet på internet.27 Samtidigt så försöker 

Anonymous visa sin makt genom att genomföra olagliga handlingar på 

internet. I en artikel från Svenska Dagbladet (härefter refererat till som 

SvD)  kan vi  läsa  hur  Anonymous  planerat  att  hacka  sig  in  på 

riksbanken, olika universitet runt om i Sverige samt i  statliga företag.28

23http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-ska-eu-stoppa-cyberbrotten_6957681.svd   
20121219
24Wall 2007:1-2
25Wall 2007:20-21
26Wall 2007:2-3
27http://anonsweden.se/vad-ar-anonymous/   20121219
28http://www.svd.se/nyheter/inrikes/riksbanken-uppges-vara-nytt-mal-for-  
natattack_7550116.svd 20121107
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 6 Metoder

I den här delen kommer vi gå in på de teoretiska och metodologiska 

ansatser som vi kommer använda oss av i vår analys.  

Vi  har  sett  tre  James  Bondfilmer  samt  läst  tidigare  forskning  på 

området Bond för att  bättre förstå och kunna analysera ämnet.  I  vår 

diskursanalys  har  vi  stor  nytta  av  de  här  metoderna  för  att  kunna 

fördjupa vårt resonemang.

Vår  studie  baseras  i  största  del  på  observationer,  och  för  att  få  en 

djupare  förståelse  för  ämnet  kommer  vi  att  skapa  en  kvalitativ 

innehållsanalys med hjälp av en diskursanalys. Vi  försöker förstå hur 

normerna  för  hotbilder  och  fiendskap  i  samhället  ser  ut  idag  och 

jämföra  dem  med  motsvarande  normer  i  filmens  värld.  Vår 

diskursanalys undersöker sociala interaktioner mellan människor i olika 

protagonist-antagonistförhållanden  och  om  interaktionerna  förändras 

med gestaltningen av hotbilden.  Vi kommer alltså studera aktörernas 

interaktioner, beteendemönster, språk och de semiotiska tecken från de 

utvalda James Bondfilmerna.

 6.1 Diskursanalys

För att närma oss vår frågeställning måste vi kombinera olika metoder 

för att för att få förståelse kring problemområdet. Vi har utgått från ett 

diskursanalytiskt  perspektiv  för  att  genomföra  en  textanalys. Inom 

samhällsvetenskapen  handlar  det  oftast  om kontextualisering,  att  se 

sammanhang  i  en  text,  hur  den  hör  ihop  med  och  kan  påverka 

samhället.29 Att se sambanden mellan text och samhälle är centralt i vår 

forskning eftersom vi anser att samhället är en av de största variablerna 

för hur Bondskurkar porträtteras. För att analysera filmerna väljer vi att 

29Ahrne & Svensson 2011:149
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se dem som en text. En film kan alltså också betraktas som en text och 

analyseras därefter. Diskursanalysen är en metod som vi lämpligen kan 

använda  för  att  analysera  våra  texter,  det  vill  säga  våra  diskurser. 

Diskursbegreppet syftar till de språkliga praktiker, de regler och koder 

som gäller i en viss typ av sammanhang. Det vill även visa hur ord 

uppfattas beroende på vad samhället har givit det för laddning.30

Utmärkande för diskursanalys är att studera normerna i samhället. Hur 

konversationer  genomförs  mellan  människor  även  hur  människor 

agerar  i  vardagliga  situationer,  hur  de  sociala  riktlinjerna  ser  ut.31 

Forskarens roll är enbart att observera, hon får inte påverka situationen 

på  något  sätt  utan  fältet  måste  vara  helt  oberoende  av  forskaren.32 

Språkets  kontext  förändras  med  talaren.  Språket  har  olika  sociala, 

historiska,  politiska  och  kulturella  betydelser.  Det  kan  innebära  att 

människor tolkar texter på olika sätt. Foucault menar att språket är en 

maktutövning,  att  semiotiken  och  tecknen  som  ger  undermedvetna 

budskap är det som skapar språkets mening och innebörd, då vi tolkar 

de  olika  koderna.33 Något  som  är  viktigt  att  poängtera  med 

diskursanalys är att inte bara undersöka texten i sig utan även se till de 

sociala strukturer som ligger bakom texten.34

 6.2 Semiotik

Med en kvalitativ innehållsanalys kommer vi bilda djupare förståelse 

kring  ämnet  vi  forskar  om.  Vi  har  valt  att  bland  annat  studera 

semiotiken i filmerna på grund av att det är viktigt att förstå de tecken 

som texten visar för det är dem som skapar en helhet i texten. Om vi 

inte  förstår  tecknen  i  filmerna  kan  vi  heller  inte  analysera 

antagonisterna  i  filmerna.  Vi  måste  förstå  hur  symbolerna  bildar  en 
30Ahrne & Svensson 2011:157-158
31Ahrne & Svensson 2011:90
32Ekström 2008:95
33Lindgren 2009:110-112
34Lindgren 2009:115
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helhet och ett sammanhang, eftersom tecken är ett sätt att kommunicera 

och en del av språket. Det är antagonisternas kläder, fysiska utseende 

och hur de beter sig som bildar tecknen som vi måste förstå och tolka 

för att kunna göra kopplingar till de stereotypiseringarna som fienderna 

skall  porträttera.35 Semiotik är en viktig del att  ta  in  i  vår forskning 

eftersom  forskningen  baseras  på  diskursanalys  där  språket  och 

handlingar är det centrala och alla tecken kan tolkas in i språket och 

semiotik  är  allt  som kommuniceras.  Ett  tecken  kommunicerar  olika 

saker vilket bestäms av människor med sina olika föreställningar om 

samhället  och  världssyn  som appliceras  på  tecknet.  Tecknet  blir  en 

symbol för de som kan innebära något inom deras sociala sfär men kan 

betyda något helt annat för andra människor med andra referensramar. 

Det  behöver  inte  alltid  innebära  att  tecknet  är  bestående  utan  att 

kontexten är föränderlig.36

För att  förstå de olika tecken vad de betyder  och innebär  i  fältet  vi 

studerar, i det här fallet hur antagonisterna ser ut och framställs i James 

Bondfilmerna, måste vi tolka de olika tecknen både på en denotativ och 

en konnotativ nivå. Det innebär att på den denotativa nivån är det första 

vi ser, det bokstavliga, till exempel en bild på en hatt är en bild på en 

hatt, det finns inge djupare kontext. Däremot konnotation innebär att 

studera bilden på djupare nivå för att skapa en betydelse för vad bilden 

kommunicerar.  Allmänheten  skapar  olika  betydelser  för  vad  tecken 

symboliserar  och  det  i  sin  tur  skapar  olika  myter  kring  vardagliga 

företeelser till exempel bilar, maträtter och andra ting.37 Allmänhetens 

uppfattningar om symbolernas värden kan vara sådana att människorna 

inte  ens  uppfattar  att  det  är  en  symbolik  bakom  tecknet  utan  att 

symboliken är något som är inlärt, vilket också kan kallas för doxa. Det 

innebär att människorna använder symbolerna i sitt vardagliga liv utan 

35jfr Lindgren 2009:62-64
36Ekström 2008:17–24
37jfr Ekström 2008:24-25
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eftertanke.  Det  kan  även  innebära  fördomar  och  gemensamma 

övertygelser om någonting.38     

 6.3 Stereotyper 

För att kunna se likheter och skillnader mellan hotbilder i verkligheten 

och på film har vi valt att observera fienderna och hotbilderna utifrån 

ett semiotiskt perspektiv. Det innebär att  vi  kommer observera deras 

kläder, fysiska utseende men även deras egenskaper hur de agerar och 

interagerar  med  varandra.  Det  kan  bli  lätt  att  stereotypisera 

antagonisterna på film om de följer  liknande mönster och beteenden 

som de verkliga fiendebilderna. Vad det innebär att någon är stereotyp 

kommer vi gå in på lite mer i det här avsnittet.

 6.3.1 Hur stereotyper bildas

En stereotyp kan förklaras på lite olika sätt  men det generella är att 

människor gör en grov förenkling kring en grupp människor som agerar 

och klär sig liknande. Om någon i gruppen gör något avvikande från 

det ”normala” så sker det oftast så pass sällan att de utanför gruppen 

inte tar någon notis om det avvikande. Oftast tyr sig liknande personer 

till  varandra,  om de  gillar  samma saker,  har  liknande  hobbyer  eller 

gillar  att  klä sig likadant.  Det blir  lättare för andra som inte ingår i 

gruppen  att  kategorisera  en  grupp  utefter  deras  hobbyer,  kläd-  eller 

musikstil. En stereotyp är en människa som ingår i en kategori och som 

följer de mönster och tecken som är accepterade inom den gruppen.39

 6.3.2 Diskursanalys och stereotyper

För  att  analysera  stereotyper  med  diskursanalys  baseras  mycket  av 

språket på förutfattade meningar av de stereotyper som studeras. Den 

som  studerar  en  stereotyp  har  oftast  med  sig  förkunskap  om  hur 
38Ekström 2008:75
39Lindgren 2009:91
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studieobjektet får och inte får bete sig i det fält som hon studeras i. När 

studieobjektet agerar och interagerar på ett visst sätt så måste forskaren 

tolka  och  avkoda  det  som  sägs  och  sker  men  det  är  sättet  som 

studieobjektet säger, agerar på som gör henne stereotyp.40

40Hinton 2003:138-139
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 6.4 Analysmodell
Nedan följer  en  modell  för  att  ge en visuell  bild  av hur  vår  analys 

kommer att se ut.

 7 Analys

I vår analys kommer vi,  som vi tidigare nämnt, att behandla tre olika 

Bondfilmer  där  vi  kan  anta att  vi  kan  se  en  klar  förändring  i 

hotbilderna.   Vi  kommer även att  dra  paralleller  till  vad som sker  i 

världen under samma period som de här filmerna gjorts.

Den första filmen i serien som vi valt att fördjupa oss i är filmen From 

Russia  with  love  vilken  är  den  andra  filmatiseringen  som gjordes  i 

serien  och  är  från  1963.  Vi  valde  sedan  att  gå  vidare  till  en  av  de 

senaste filmerna,  Casino Royale, från 2006. Det här gjorde vi för att 
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kunna se de tydliga kontrasterna mellan nu och då. Vi ville dessutom se 

närmare på om hotbilderna fortsätter att förändras och därför har vi valt 

att  även  ta  oss  en  närmare  titt  på  den  allra  senaste  filmen,  som  i 

skrivandets stund nyligen släppts, Skyfall.

För att  göra det  övergripligt har vi valt  att  behandla en film och en 

fiende  i  taget  där  vi  går  in  på  deras  utseenden  och  bakgrund.   Vi 

kommer sedan att avsluta med en sammanfattning där vi redogör för 

hur  fienderna i  Bondfilmerna  har  förändrats  genom  tiden  och  hur 

hotbilden har sett ut i förhållande till varandra och vårt samhälle.

 7.1 From Russia With Love

I filmen From Russia with love, som är den andra i Bondserien, gillrar 

SPECTRE en fälla för Bond. De vill hämnas Dr. No,  den SPECTRE-

agent  som Bond oskadliggjorde i  den första  Bondfilmen.  SPECTRE 

lockar med den sovjetiska kodmaskinen Lektor, som MI6 länge sökt 

efter, och Bond går medvetet i deras fälla för att få en chans att komma 

åt Lektor. 

 7.1.1 SMERSH, SPECTRE 

För att förstå oss på  fienderna i From Russia with love måste vi först 

och främst veta lite mer om de organisationer som de jobbar för.  Det 

behövs för att vi skall förstå vad skurkarna har för bakgrund och vad 

som  ligger  bakom  deras  motiv.  I  filmen  figurerar  två  stycken 

organisationer,  SMERSH  och  SPECTRE.  SMERSH  har  dock  ett 

mycket mindre utrymme i filmerna än i romanerna.

SMERSH är sammansättning av de två orden smiert och spionam som 

får betydelsen ”död åt spioner”. Namnet SMERSH är inte direkt nämnt 

i  filmen  men  det  refereras  till  som  en  sovjetisk  organisation  för 

yrkesmördare. SMERSHs självständighet och hänsynslöshet gav dem 
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stor makt vilket gjorde att de fruktades.41  

SPECTRE  är  en  terroristorganisation  skapad  av  antagonisten,  Ernst 

Stavro Blofeld, i From Russia with love. 

 7.1.2 Ernst Stavro Blofeld

Vi får inte se så mycket av Ernst Stavro Blofeld i den här filmen men 

det framgår tydligt att det är han som ligger bakom allt. Det vi får se av 

honom är när han sitter bakom ett skrivbord i kostym och stryker sin 

vita katt. Vi får dock aldrig se hans ansikte. Det här kan tänkas vara en 

metafor för hur mycket av det som sker i världen, sker i det fördolda, 

av krafter som är osynliga för allmänheten. 

Precis som den amerikanska presidenten som skickar trupper till Irak, 

så deltar inte heller Blofeld fysiskt på krigsfältet. Längre bak i historien 

finns fler exempel, så som när Hitler gav order om att döda judar men 

själv  satt  bakom  ett  skrivbord  i  en  bunker,  under  tiden  som  hans 

hantlangare utförde ordern.

 7.1.3 Klebb

Klebb är den enda kvinnliga fienden i de tre filmerna vi har valt att 

fördjupa oss i. Hon har dock ingen större kvinnlig utstrålning, hon har 

grova drag, kort hår och klär sig i stora kavajer. De här attributen gör 

att vi uppfattar henne något manlig och det i sin tur kan tolkas som att 

hon  har  makt.  Dessutom  har  hon  alltid  ett  hårt  och  allvarligt 

ansiktsuttryck som gör att hon också uppfattas på det viset. I övrigt är 

vi  vana  att  se  kvinnor  i  Bondfilmerna  som  spelar  mycket  på  sin 

kvinnlighet  och  skönhet.  Klebb  däremot  har  som  sagt  ingen  större 

kvinnlig utstrålning  vilket i förhållande till de andra kvinnorna vi ser 

41Cork & Stutz 2007:88
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bidrar, bondbrudarna, till det manliga och hårda vi uppfattar hos henne.

Klebb jobbar för SPECTRE och är mycket hängiven till Blofeld. Hon 

lyssnar till hans varje ord. När hon inte är i hans närhet blir hon dock 

mycket  dominant  och  njuter  av  sin  makt.  Hon  är  nämligen  Sovjets 

mäktigaste  och  mest  fruktade  kvinna.  Hon  jobbade  tidigare  för 

SMERSH där det sägs att hon inte lät någon tortyr äga rum utan hennes 

närvaro.42 

Klebb bryter mot den stereotypa bilden av en ”vacker” kvinna. Det går 

att  kategorisera  henne  med  stereotypa  manliga  drag.  De  semiotiska 

tecknen som vi kan tolka så som hennes kalla hårda drag ger oss en klar 

bild av att hon arbetar för en organisation som jobbar mot västvärldens 

värderingar och framstår därav som onda. Eftersom Sovjetunionen var 

den tidens fiender och på grund av den aspekten skapar tecknen en så 

kallad doxa av att hon är ond.

 7.1.4 Grant ”Red”

Klebb anställer Grant för att hämnas på Bond för mordet på Dr. No, en 

tidigare  SPECTRE-agent,  och  på  så  sätt  förödmjuka  den  brittiska 

underrättelsetjänsten,  MI6.  Grant,  som är  en ljus,  vältränad och stor 

man som genomgått intensiv träning, blir SPECTRE:s mördarmaskin. 

Grant agerar en typ av livvakt eller skyddsängel åt Bond för att kunna 

jobba under  täckmantel  och komma nära inpå Bond. Organisationen 

SPECTRE och  Grants  arbetssätt  tycks  ha  vissa  likheter  med  KGB. 

Precis som agenterna inom KGB har Grant en annan identitet, han har 

nämligen tagit sig an det ryska namnet Krassno Granitski.43

 7.1.5 Hotbilden
42Cork & Stutz 2007:66
43jfr Grigorjev 2007:8–10
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I  den här filmen ser vi  antagonisten som en organisation,  en grupp, 

snarare än en enskild individ. Något som gör det här mer tydligt är två 

fiender som har något mindre roller, Kronsteen och Rhoda. Kronsteen 

är planeringschef på SPECTRE och är den som lägger ut planen för hur 

varje  uppdrag  ska  gå  till.  Rhoda  har  en  mycket  välplanerad  roll  i 

planen. Hans uppgift är att skapa en flyktväg åt Grant som ska mörda 

Bond. Vi ser alltså tydligt de fördelade uppgifterna som sköts ur en och 

samma organisation.

När vi tar en närmare titt på SPECTRE ser vi en viss likhet mellan dem 

och KGB:s spionageverksamhet.44 Alla inom SPECTRE talar med rysk 

brytning vilket tydliggör att de är ryssar och det gör likheten mellan 

dem  och  KGB  ännu  mer  uppenbar. Som  vi  tidigare  tagit  upp  var 

Sovjetunionen västvärldens  fiender  på grund av att  USA framställde 

dem  som  onda  för  att  Sovjetunionen  inte  skulle  överta  USA:s 

maktposition.  Därav att  stereotypisera fienderna i  From Russia with  

love  med att alla skurkarna skall vara ryska bekräftar den stereotypa 

bilden som vi fått från västvärlden. 

Genom att utgå från hur Grant arbetar för SPECTRE, under täckmantel 

på uppdrag som kräver specialutbildning och träning, kan vi utifrån de 

likheter vi ser anta att  SPECTRE motsvarar främst den del av KGB 

som ägnade sig åt spionage. Många av agenterna inom KGB fick också 

genomgå intensiv träning och det kunde räcka med att de hade svårt att 

ta till sig ett språk för att de inte skulle bli godkända. Den här träningen 

var alltså till för att de skulle kunna arbeta under sin täckmantel med 

största möjliga trovärdighet.45  

 7.2 Casino Royale

44jfr Grigorjev 2007:317
45jfr Grigorjev 2007:20–22
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Bonds  uppdrag i  Casino  Royale är  att  hindra  Le  Chiffre,  som  är 

bankman  för  terroristorganisationer  runt  om  i  världen,  från  att 

finansiera terrordåd. Den här antagonisten planerar att förstöra företaget 

Skyfleets  nya  flygplansprototyp  för  att  rubba  aktiekurserna.  Det  här 

sätter Bond stopp för genom att  i  sista stund få bort  den bomb som 

placerats på prototypplanet. För att förhindra fler terrordåd måste Bond 

se till  att  det  inte  finns några pengar  kvar  att  finansiera terrordåden 

med. Därför ska han ställa upp i ett prestigeladdat pokerspel mot Le 

Chiffre för att vinna alla hans pengar.

 7.2.1 Le Chiffre

Antagonisten i den här filmen är Le Chiffre, en ekonomisk brottsling 

som använder sitt  affärssinne för att  finansiera terroristorganisationer 

runtom  i  världen.  Han  skall  tidigare  ha  samarbetat  med 

terroristorganisationer  i  Mellanöstern.46 Här  ser  vi  en  koppling  till 

aktuella problem i främst USA under den tid som filmen utspelar sig. 

Att Le Chiffre arbetar med terrorister från Mellanöstern är något som 

de har ändrat på i filmatiseringen av  Casino Royale - i boken arbetar 

han som en sovjetisk agent.47 Filmen är från år 2006, fem år efter den 

11 september, som de flesta av oss minns innebar en förändring i hur 

vilka vi ser som hot i vårt samhälle, från ryssar till muslimer och där 

med araber. Filmen gör några tydliga kopplingar till den dagen och det 

ter sig något uppenbart att hoten i den här filmen är återkopplade till 

terrordåden 11 september.

Le Chiffre klär sig alltid stiligt  i  kostym,  han är ingen osofistikerad 

skurk. Utmärkande för honom är att han har en skada som lämnat ärr 

vid hans vänstra öga och gör så att han tårar blod från det ögat. Det här 

är något som ger karaktären en mindre mänsklig framtoning eftersom 

46Cork & Stutz 2007:71
47Cork & Stutz 2007:71
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det inte faller sig vardagligt att gråta blod. Dessutom har han ett grönt 

och  ett  brunt  öga  som även det  avviker  kraftigt  från normen.  Hans 

ansikte i övrigt är väldigt fyrkantigt och kallt.  Med sin dominerande 

överläpp och sina ögon som ligger djupt i sina hålor, framstår han som 

en hård, elak och känslokall person.

 7.2.2 Dimitrios

Dimitrios arbetar för Le Chiffre genom att utföra de sabotage som Le 

Chiffre planerar. Dimitrios har kopplingar till länder som Afghanistan, 

Tjetjenien, Rwanda, Nicaragua och El Salvador där han enligt MI6:s 

uppgifter  har  arbetat  som  regeringsentreprenör.  Utseendemässigt 

kopplar vi Dimitrios till Mellanöstern och islam på grund av hans något 

mörkare hudton, svarta hår och en karakteristiskt större näsa. Att  på 

grund  av  de  här  attributen  anta  att  han  är  muslim  kan  bero  på  att 

filmens likheter med det som skedde 11 september 2001 och hur media 

porträtterat terrorister i samband med det. Det här gör att vi tydligt kan 

koppla Dimitrios till den stereotypa bilden media skapat av terroriester. 

Vi kan se Dimitrios som en stereotyp då vi tydligt  kan kategorisera 

honom som en människa från det arabiska samhället på grund av de 

semiotiska  tecknen  i  hans  utseende. SvD:s  artikel  från  2002  med 

rubriken  Terrorkriget  har  blivit  islamofobi,48 visar  tydligt  på  hur 

muslimer,  som ofta  kopplas  till  araber  från främst  mellanöstern,  har 

blivit bilden av terrorister. 

 7.2.3 Carlos

För att  förstöra Skyfleets  plan så anställer  Dimitrios en terrorist  vid 

namn Carlos som skall spränga planet. Han har inte en stor roll i filmen 

men hans uppgift är bärande för handlingen. Här har vi en likhet med 

From Russia with love där vi har mindre karaktärer som ger en större 
48http://www.svd.se/nyheter/utrikes/terrorkriget-har-blivit-islamofobi_65587.svd   
121208
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bild av vad för typ av hot som råder i filmen. Carlos är den vi ser längst 

ner i hierarkin bland fienderna, eftersom han är anställd av Dimitrios 

som  i  sin  tur  är  anställd  av  Le  Chiffre  så  blir  alltså  Carlos  en 

tredjehandspart.  Trots det har Carlos en viktig roll i planen och det är 

han som sköter grovjobbet. Det är något vi också kan känna igen från 

From Russia with love där de som sitter på toppen syns allt mindre i de 

handlingar som utförs av antagonisterna.

Även Carlos kan vi utseendemässigt koppla till Mellanöstern, han har 

liksom Dimitrios  den typiska  näsan,  det  mörka  håret  och  hudtonen. 

Med tanke på det terrordåd som Carlos ska begå kan det lätt antas att 

det här är bilden filmskaparna vill ge av en terrorist. Trots det så bär 

varken Carlos  eller  Dimitrios  något  av  de  plagg som är  typiska  för 

arabiska män, så som kaftan och turban. Det här är kläder som ofta 

kopplas till terrorismen på grund av den bild som media porträtterat i 

samband med 11 september  som triggade att  USA:s  kamp mot  den 

islamistiska  terrorismen  startade.49 De  arabiska  dragen  utan  klädseln 

räcker för att vi i sammanhanget skall kunna koppla dem till terrorister 

vilket kan bero på hur media framställt terrorister som arabiska män.

 7.2.4 Hotbilden

Terrorism är  det  tydliga  hotet  i  Casino  Royale och  vi  kan  se  klara 

kopplingar till händelsen den 11 september 2001. Det framgår även i en 

konversation mellan M och Bond att terrorismen är ett allt bredare hot 

sedan attackerna mot World Trade Center. Fienderna Dimitrios och Le 

Chiffre har kopplingar till Mellanöstern vilket även har vart det stora 

hotet sedan just World Trade Centerattackerna.

I vår forskning finner vi att filmen Casino Royale skiljer sig något från 

boken med samma namn. De ändringar som gjorts i filmen har ändrats 

för att bättre passa in med den nuvarande hotbilden. Antagonisterna har 
49jfr http://www.dn.se/diverse/diverse---hem/sa-forandrades-varlden 121219 
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nu kopplingar till Mellanöstern istället för till Sovjetunionen, som var 

fallet i From Russia with love.

 7.3 Skyfall

I  den  här  filmen  har  en  hårddisk  med  alla  MI6-agenternas  riktiga 

identitet blivit stulen och det är Bonds uppgift att få tag på fienden och 

hårddisken. Under tiden hackar antagonisten sig in i MI6 databas och 

det visar sig att signalen kommer från M:s konto. M är Bonds chef och 

chef  för  MI6.  M  får  även  en  del  kryptiska  meddelanden  på  sin 

datorskärm där antagonisten som hackar sig in i hennes dator uppmanar 

henne  att  tänka  på  sina  synder.  Fienden demonstrerar  sitt  övertag 

genom att avslöja fem agenters riktiga identitet för omvärlden genom 

att  lägga  ut  identiteterna  på  internet.  Han  meddelar  även  att  han 

kommer tillkännage fem nya varje vecka. Det här är något som sätter 

de utsatta agenterna i stor fara, och tid blir en väldigt viktig faktor för 

Bond i jakten på antagonisten. För att få stopp  på antagonisten måste 

Bond överlista honom, men antagonisten ligger hela tiden steget före, 

och gör allt för att leda Bond på villovägar.

 7.3.1 Patrice

Den förste fienden vi  möter  i  Skyfall  är  Patrice  och han jobbar  för 

antagonisten i filmen. Patrice är en mörkhårig, normalbyggd och lång 

man som klär sig i kostym vilket ger honom ett vårdat intryck. I en 

passage jagar Bond Patrice för att få reda på vem han arbetar för, men 

Patrice  dör  innan  Bond  får  reda  på  något.  Under  ingen  av  filmens 

passager  har  Patrice  några  repliker.  Eftersom  filmen  handlar  om 

cyberbrott kan frånvaron av repliker tänkas vara en symbolik för den 

anonymitet som kommer med cybervärlden. Att vi inte får höra Patrices 

röst ger oss känslan av att vi inte riktigt får reda på vem han egentligen 

är. Dessutom får vi inte möta Patrices blick mer än någon enstaka gång 
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vilket också ökar distansen vi uppfattar till honom.

 7.3.2 Silva

Silva, huvudskurken, är en cyberterrorist men också en före detta MI6-

agent som har något otalt med M. Under ett uppdrag i MI6:s tjänst, 

offrade  M  honom  för  att  återfå  flera  agenter  och  lämnade  Silva 

tillfångatagen hos fienden. Silva lyckades smita från sitt fängelse men 

med allvarliga frätskador på tänder och käke vilket gör att han bär en 

protes.  I  övrigt är  Silva en stor man med onaturligt  blont  hår.  Hans 

utseende är mycket unikt, hans stora mun och näsa ger honom starka, 

tydliga drag som bryter mot normerna  och kan därmed uppfattas något 

skrämmande. Silva anklagar M för sina skador och för att M övergav 

honom. 

Trots att antagonisternas tillvägagångssätt tycks ha ändrats till stor del 

så  ger  karaktären  Silva  känslan  av  att  skaparna  velat  återkoppla  till 

fienderna i de tidigare filmerna, med det östeuropeiska utseendet. Vi 

kan till exempel se viss likhet mellan Silvas utseende och Grant i From 

Russia with love. Genom en sådan återkoppling har de i skapandet av 

karaktären  Silva  inte  följt  den  bilden som  finns  av  den  typiske 

cyberbrottslingen.  Vanligtvis  antas  cyberbrottslingar  vara  män  och 

kvinnor som är något tillbakadragna och aktiva internetanvändare.50 Det 

här är ett antagande som ter sig troligt eftersom det oftast är den yngre 

generationen som växt upp med den typen av teknologi och haft större 

möjligheter  till  att  bemästra  den.  Anledningen  till  att  filmskaparna 

valde att inte följa stereotypen på det viset kan tänkas vara för att han 

även ska passa in i rollen som tidigare MI6-agent. Med tanke på att det 

inte finns någon större vetskap eller statistik kring hur en cyberterrorist 

ser  ut,  bör inte  heller  Silvas  utseende påverka trovärdigheten i  hans 

karaktär.

50Wall 2007:20-21
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 7.3.3 Hotbilden

Bläddrar vi i dagstidningar idag så kommer vi med jämna mellanrum 

hitta  en  artikel  om  cyberbrott.  Ett  exempel  är  SvDs  artikel  om 

Anonymousgruppen51 som är en av de större cyberterroristerna i vårt 

samhälle idag. Det vi ser i Skyfall är inte bara ett hot i filmen utan det är 

även  ett  hot  som  vi  kan  se  i  vår  egen  samtid.  Ju  mer  teknologin 

utvecklas  desto  större  möjligheter  skapas  för  brott,  även  om 

grundtanken bakom brotten inte  ändras till  så stor grad.52  I  sin bok 

Cybercrime tar David S. Walls upp de faktiska problem som cyberbrott 

medför  vårt  samhälle  idag.  Trots att  boken inte tar  upp hur vi löser 

problemet så tyder den fortfarande på att det är ett problem stort nog att 

uppmärksamma.  I  inledningen av boken tar  Wall  upp problematiken 

med att vi aldrig vet vem som kan vara en cyberbrottsling, vem som 

helst kan misstänkas.

” […] our enemies are no longer known to us. They do not exist on a  

map, they are not nations, they are individuals. Lock around you, who  

do you fear. Can you see a face, a uniform, a flag? No! Our world is  

not more transparent now, it’s in the shadow.”  – M, Skyfall 2012

Ovanstående citat är en av Ms repliker från filmen Skyfall. Citatet visar 

tydligt på samma problematik som Wall tar upp. Osäkerheten om vem 

som  är  ett  hot  och  inte  är  större  idag  än  vad  det  var  tidigare.  I 

krigssituationer vet vi vilka länder vi kämpar med och mot, där har inte 

individen någon större betydelse. I cybervärlden kan däremot vem som 

helst utgöra ett hot mot allt ifrån organisationer och länder till enskilda 

personer. Även om skurkarna i sig inte är stereotypa för den typen av 

kriminalitet som råder i Skyfall så håller de sig ändå till en problematik 

som vi kan se är aktuell i vår samtid. Det är något som kan göra det 

lättare för publiken att identifiera det med något de känner till - tydliga 

51http://www.svd.se/nyheter/inrikes/riksbanken-uppges-vara-nytt-mal-for-  
natattack_7550116.svd 121107
52Wall 2007:2
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vi mot dem-förhållanden.

 7.4 Sammanfattning

Genom att observera de tre Bondfilmer som vi tagit upp ovan har vi 

kunnat finna en utveckling i hotbilden. Vi har kunnat få en överblick av 

förändringen från början fram till den senaste filmen. En stor del av den 

förändringen som vi sett kan sammanfattas med det tidigare nämnda 

citatet ur Skyfall. Med en kvalitativ forskning, som vi ägnat oss åt, kan 

vi inte göra någon fullkomlig generalisering men vi kan ge en bild av 

delen  i  helheten.  Vi  har  också  kunnat  finna  skillnader  och  likheter 

mellan  respektive  antagonist  vilket  vi  också  anser  säger  något  om 

hotbilden.

 7.4.1 Antagonisterna

Ett mönster som vi kan se bland antagonisterna i Bondfilmerna genom 

tiderna är att de alltid har dominerats av män. Bland de filmer vi har 

valt att använda oss av i vår analys ser vi endast ett undantag, nämligen 

Klebb. Att det är i den äldsta av de filmer vi valt ut som har en kvinna 

som antagonist är intressant. Troligare vore att könsfördelningen skulle 

reflektera dåtidens samhälle i större grad – det vill säga, kvinnor borde 

vara  väldigt  sällsynta  i  högre  maktpositioner.  I  krigssituationer, 

speciellt förr, ser vi främst män som strider och det skulle kunna tänkas 

återspeglas på film, istället har vi en avvikelse från det i From Russia  

with love.

Något  som  har  förändrats  med  tiden  i  filmerna  är  antagonisternas 

etnicitet. Till en början var det stort fokus på ryssarna, vidare i Casino  

Royale har  det  skett  en  förändring  och  antagonisterna  är  främst 

ursprungligen från Mellanöstern. I From Russia with love ser vi till och 

med turkarna som de goda och hjälpsamma vilket blir en stark kontrast 
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mot skurkarna i Casino Royale.  Vidare i  Skyfall  så upplever  vi inte 

längre något större fokus på etniciteten, det är något som kan bero på 

att skurkarna för den typen av brott kan vara, som tidigare nämnts, vem 

som helst. Vi får dessutom bara följa två stycken tydliga antagonister i 

Skyfall och deras utseende är i  stort sett  varandras motsatser.  Vi har 

Patrice med sitt mörka hår och vardagliga utseende i förhållande till 

Silva med sitt onaturligt blonda hår och distinkta drag. Det blir svårt att 

se  någon  form av  koppling  mellan  dem rent  utseendemässigt.  Den 

slutsats  vi skulle kunna dra från det här går åter igen att  koppla till 

citatet  ur  Skyfall som togs upp tidigare.  Det finns inte  längre någon 

tydlig  fiende,  inget  land som det  strids  mot.  Istället  är  det  enskilda 

individer som utgör hoten och kanske är det därför etniciteten tappar 

relevans. Utgör en individ ett hot på eget bevåg så kommer denne att 

göra det oavsett etnicitet. 

Något  vi  också  ser  genom  vår  analys  är  att  antagonisterna  följer 

stereotypiseringen  som filmens  samtid  ger  av  den  verkliga  fienden. 

Exempel på det här är som tidigare nämnt är hur muslimer kopplas till 

terrorism på grund av 11 september eller  hur SPECTRE kopplas till 

KGB. Däremot när vi i  Skyfall ser hur fienden inte längre har något 

ansikte utåt så försvinner även en del av stereotypiseringen. Det kan 

bero på att cyberterrorister har fått uppmärksamhet så pass nyligen att 

en  kategorisering,  som bidrar  till  en  stereotyp  bild,  inte  har  hunnit 

uppstå ännu.

 7.4.2 Hotbildens utveckling i filmerna

I  de  tre  filmer  vi  valt  att  observera  närmare  har  vi  funnit  klara 

kopplingar till den problematik som råder i samhället under filmernas 

samtid.  Trots  att  filmen  Casino  Royale är  baserad  på  en  av  Ian 

Flemings Bondböcker, som skall återspegla kalla kriget till stor del, har 

filmskaparna  gjort  ändringar  som  förtydligar  kopplingen  till 
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terrorismen som fortfarande var ett aktuellt problem när filmen kom ut. 

Filmen släpptes fem år efter vår tids mest kända terroristdåd och har 

färgat hotbilderna i Bondfilmerna som kommer därefter.

Citatet ur filmen  Skyfall, som togs upp tidigare är ett bra exempel på 

problematiken  med  cyberbrott.  Repliken  visar  också  tydligt  på  den 

förändring  i  hotbilden  som  vi  ser  genom  filmerna  och  i  vårt  eget 

samhälle.  I början ser vi i From Russia with love tydligt antagonisten 

som organisationen SPECTRE - onda ryssar.  Vi har  ett  land och en 

uniform att koppla vår antagonist till. Här ser vi även likheter med hur 

det var i vår värld under den här tiden. 1963 när filmen släpptes så var 

kalla kriget fortfarande ett faktum där hela länder sågs som ett hot och 

krigszoner var fyllda med trupper av män i uniform. Uniformer som 

blir en symbol av hotet. Något vi också ser i den här filmen är en tydlig 

hierarki bland skurkarna.

I  Casino Royale ser vi  fortfarande någon typ av hierarki dock tycks 

gränserna suddats ut något. Vi ser inte längre huvudskurken sitta och 

gömma sig bakom ett skrivbord utan här ser vi honom delta på fältet. 

Dock vet  vi  att  Le  Chiffre  jobbar  för  terrorisorganisationer  och  han 

själv inte är högsta hönset men han tycks ha fria tyglar eftersom det är 

hans order och handlingar som måste stoppas i filmen. De är inte heller 

alla anställda av samma organisation utan var och en tycks vara inhyrd 

som enskild individ för att göra det de är bäst på.

Vidare i Skyfall ser vi knappt någon hierarki över huvudtaget, vi finner 

åtminstone ingen uttalad sådan. I början frågar Bond Patrice vem han 

jobbar för vilket antyder på att han jobbar för Silva men det är inget vi 

någonsin får bekräftat. Så vitt vi vet så är Patrice bara någon som vill 

hjälpa Silva.  Det samma gäller i slutscenen, Silva kommer tillsammans 

med ett par hejdukar för att möta Bond som gömt sig med M, som skall 

agera  lockbete.  Vilka  de  andra  är  får  vi  aldrig  riktigt  veta,  de 
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presenteras aldrig, utan vi vet bara att de hjälper Silva och därför skulle 

vi mycket väl kunna anta att det bara är hans vänner. Det här gör det 

väldigt tydligt att fokus ligger på individen, i det här fallet Silva. Det är 

han som är boven och ligger bakom allt och det är också honom de 

måste stoppa. Scenariot som uppstår här kan vi åter igen koppla till det 

citat som vi nämnt ett flertal gånger. Här har vi nått fram till att det är  

individen som är hotet. I och med att han utför cyberbrott hamnar han 

också i vad de kallar skuggan där de inte kan se honom. Däremot tycks 

han kunna se och nå Bond och MI6 där och då de minst anar det vilket 

förmodligen får dem att känna sig högst transparenta. Därför skulle det 

också  vara  troligt  att  skuggan och transparensen som M talar  om i 

Skyfall,  är  ett  problem även i  vårt  eget samhälle  i  samband med att 

cyberbrotten blir ett faktum.

Utvecklingen av hotbilden som vi ser i Bondfilmerna kan vi koppla till 

den utveckling av samma typ av hot som råder i vårt eget samhälle. 

Utifrån vår forskning kan vi tolka att Bondfilmerna till en relativt stor 

grad speglar de problem som upplevs i vår egen samtid.

 8 Slutsats och slutdiskussion

Att hitta tidigare forskning om Bond och dennes prylar, bilar och inte 

minst kvinnor, var en ganska enkel uppgift. Något vi inte fann lika lätt 

att hitta var forskning om Bonds antagonister. 

Hot är något som ständigt finns runt omkring oss i vårt samhälle och 

filmmediet är ett sätt att framhäva hoten eller dämpa dem. I den här 

analysen valde vi att titta på samhällets hotbilder och jämföra dem med 

ett fiktionellt medium. Vår tanke var att undersöka huruvida samt på 

vilket  sätt  James Bondfilmerna,  några av vår samtids mest  välkända 

och spridda fiktionella verk, återspeglade den samtid i vilken filmerna 
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skapades, eller om de skapade sina egna förutsättningar och regler inom 

sin fiktionella ram.

Vi valde att observera den andra filmen i Bondserien From Russia with 

love samt en av de senare filmerna Casino Royale. Eftersom det skiljer 

cirka 40 år mellan de två filmerna antog vi att vi skulle kunna finna 

markanta  skillnader  mellan  dem.  Vi  undersökte  även  den  senaste 

filmen, Skyfall, som hade premiär hösten 2012, för att se om hotbilden 

hunnit  förändras  inom bara ett  par  år  sedan  Casino Royale  kom ut. 

Avgränsningen till endast dessa tre filmer gjordes för tydlighetens skull 

och för att hålla uppsatsen fokuserad, samt för att kunna slutföra den 

inom de tidsramar som var uppsatta.

När vi började forska om hotbilderna i Bondfilmerna valde vi att utgå 

från  ett  diskursanalytiskt  perspektiv.  Det  innebar  att  vi  observerade 

filmerna  och  försökte  finna  mönster  som  skapar  normer  över  hur 

karaktärerna  agerade  och  interagerar  med  varandra.  Språket  är  det 

centrala  i  diskursanalys  och  det  centrala  i  språket  är  semiotik. 

Semiotiken är de tecken vi använder oss av för att kommunicera med 

varandra.  För att  tolka tecknen har vi  förkunskaper  om vad tecknen 

betyder.  Vi  har  valt  att  till  största  del  fokusera  på  att  analysera 

semiotiken i  filmerna  -   hur en fiende ser ut,  hur hon beter sig och 

interagerar med andra inom filmen.

I den analys vi gjort har vi närmat oss ett svar på de forskningsfrågor vi 

utgått från. På grund av avgränsningar kan vi dock inte med full säkerhet 

påstå att vi har ett fullkomligt svar även om vi kommit en bit på vägen. 

Att påstå att vi har ett fullständigt svar skulle vara en grov generalisering 

vilket vi inte kan göra utan att reservera oss. Exempelvis hade ett annat 

val av filmer ur serien kunnat utgöra ett annat resultat i analysen.  

Utifrån  de  tre  filmer  vi  valde  att  analysera  kom  vi  fram  till  att 
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hotbilderna i filmerna tycks förändras i samband med att hoten i vårt 

samhälle  förändras.  Första  filmen  From  Russia  with  love är  direkt 

baserad  på  Ian  Flemings  bok  med  samma  namn  och  hotbilden  är 

densamma i filmen som i romanen - hotbilden är baserad på kalla kriget, 

vilket är tydligt även i titeln, From Russia With Love. I den filmen fann 

vi att alla antagonister var ryssar, något som vi främst baserade på att de 

talade med rysk brytning då det inte var direkt uttalat att de var ryssar. 

Att de jobbar som en organisation och utifrån en typ av hierarki ser vi 

som en koppling till  en militär uppbyggnad där motståndaren ses som 

till exempel ett land eller en uniform. Dessutom har vi funnit likheter 

mellan  SPECTRE,  som  är  huvudorganisationen  som  antagonisterna 

arbetar  för,  och  KGB,  som  var  en  del  i  den  sovjetiska 

underrättelsetjänsten.

När vi såg närmare på filmen Casino Royale fann vi även där kopplingar 

till  samtidens samhälle.  Under 2006, som var året  då den här  filmen 

släpptes,  så  var  problematiken med terrorism aktuellt  efter  händelsen 

den  11:e  september  2001.  Filmen  handlar  om  terroristdåd  och 

finansieringen  av  terroristorganisationer  vilket  är  så  gott  som  den 

tydligaste kopplingen vi kan finna till de hot som det verkliga samhället 

upplevde under den här tidsperioden. Kopplingen till 11:e september och 

hotbilden i  Casino Royale blir ännu tydligare när vi kan koppla ett par 

av  antagonisterna  i  filmen  till  Mellanöstern  där  den  största  delen  av 

hoten upplevdes komma från. Här visas också att hotbilden förändrats i 

förhållande med tiden jämfört med From Russia with love på så sätt att 

hierarkin inte är lika tydlig och vi ser ett lite större fokus på individerna 

istället för organisationerna. 

Trots  att  det  bara  är  sex  år  efter  Casino  Royale som filmen  Skyfall  

släppts,  till  skillnad från de 43 år mellan  From Russia with love  och 

Casino Royale, ser vi ändå tydliga förändringar i hotbilderna. I Skyfall är 

det  helt  fokuserat  på  individen,  det  finns  ingen  organisation  som 
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antagonisterna jobbar för. Här är det bara huvudskurken Silva som har 

en agenda, att hämnas på M. Det här gör han genom cyberbrott då han 

hackar sig in i MI6s system ett flertal gånger. Cyberbrott är ett problem 

som  är  högst  aktuellt  i  vårt  samhälle  idag.  Åter  igen  har  alltså  en 

Bondfilm  anammat  problematiken  och  hotet  i  vårt  eget  samhälle. 

Problemet med cyberbrott  som vi ser i filmen så väl som i vårt  eget 

samhälle är att vi inte kan se vem som ligger bakom hotet. Det finns inte 

längre en koppling till ett land eller en folkgrupp som utgör bilden av 

fienden. Både problematiken i  Skyfall  och utvecklingen av hotbilden i 

Bondfilmerna genom tiderna kan sammanfattas med ett enda citat från 

filmen Skyfall:

” […] our enemies are no longer known to us. They do not exist on a  

map, they are not nations, they are individuals. Lock around you, who  

do you fear. Can you see a face, a uniform, a flag? No! Our world is not  

more transparent now, it’s in the shadow.”  – M, Skyfall 2012

Från början exiterade fienden som en nation vi kunde finna på kartan, 

många hade troligtvis uniformer, flaggor och symboler som bidrog till 

en  fiendebild.  Det  är  något  vi  genom vår  analys  har  sett  återspeglas 

1963 i From Russia with love. När vi sedan istället ser närmre på filmen 

Casino Royale från 2006 så ser vi hur de tidigare symbolerna har börjat 

suddas ut. Det går fortfarande att på något vis placera ut hotet på en 

karta  men  symbolerna  är  allt  otydligare.  Från  att  de  tidigare  kanske 

skapades av motståndarna själva har symbolerna/kännetecknen kommit 

att  kategoriseras  av  samhällets  stereotypiseringar.  Så  som  att  varje 

terrorist är en muslim. Det är inget som de själva har valt att identifiera 

sig  med  utan  samhället  har  till  stor  del  genom  media  bildat  den 

stereotypen. Därefter ytterligare sex år fram i tiden ser vi knappt någon 

fiendebildsgestaltning  alls  och  citatet  ovan  sammanfattar  den 

problematiken  med  perfektion.  Att  det  inte  finns  någon  konkret 

stereotyp av den här typen av brottslingar beror förmodligen dels på den 
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skugga  som citatet syftar på men kanske också för att samhället ännu 

inte hunnit kategorisera dem. 

 8.1 Slutsats

Vi har funnit ett tydligt mönster i Bondfilmerna, som visar på att den 

hotbild som presenteras i filmerna noga är anpassad till den hotbild som 

samhället  i  stort  lever  med.  De  antagonister  vi  ser  i  Bondfilmerna 

bygger  mycket  på  den  fiendebild  och  den  stereotyp  som  media 

porträtterar. Det är för att  göra antagonisten så tydlig som möjlig för 

publiken.  Redan  när  det  skapats  en  bild  av  hotet  i  media  så  har  en 

kategorisering påbörjats  och ofta  bildar  det,  undermedvetet,  bilder  av 

hur hotbilderna och antagonisterna skildras, vilket innebär att vi skapar 

fördomar  och  bildar  stereotyper.  När  vi  ser  samma  bild  i  fiktiva 

sammanhang  förstärks  troligtvis  den  stereotypa  bilden.  Just  med 

antagonister är det troligt att det får konsekvenser för de som faller i den 

kategorin. Islam är något som idag förknippas med terrorism efter World 

Trade  Centerattacken.  Det  har,  i  västvärlden, bidragit  till  att  skapa 

negativa fördomar om muslimer. 

I Bondfilmerna som vi har analyserat har de inte överdrivit den 

stereotypa bilden av antagonisterna. Istället kan vi se i till exempel 

Casino Royale en viss nedtoning där Dimitrios och Carlos har ett 

arabiskt utseende men att de däremot inte bär de typiska arabiska 

kläderna som vi förknippar med araber. Vi ser dem ändå som muslimer 

och våra fördomar bekräftar den stereotypa bilden vi redan skapat.

Att  i  film koppla  antagonisterna  till  den hotbilden  som vi  ser  i  vår 

samtid må skapa en igenkänningsfaktor för publiken men det lär också 

ha  sina  konsekvenser.  Eftersom  stereotyperna  oftast  uppkommer  av 

ytliga attribut kommer många kunna falla under samma eller liknande 

kategori.
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 8.2 Egna reflektioner

Det är intressant att se hur hotbilderna i Bondfilmerna förändrats med 

tiden  och hur  den kan förknippas  med  de  verkliga  hotbilderna  som 

existerar  i  vårt  samhälle  idag.  Det  hade  varit  intressant  att  fortsätta 

forskningen genom att observera fler James Bondfilmer som skapats 

men även att följa upp hur utvecklingen av framtida James Bondfilmer 

kommer te sig. Kommer Bondfilmernas antagonister fortsätta anpassas 

efter vår samhällsbild? Ifall den gör det, i vilken utsträckning? Det här 

är  ett  ämne  som  kommer  kunna  fortsätta  forskas  om  så  länge  det 

fortfarande finns intresse för att skapa James Bondfilmer.
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