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Abstract 

Behovet av produktplaceringssamarbeten ökar eftersom traditionell reklam minskar i 

effektivitet samtidigt som filmproduktioner kräver större budgetar. Bondfilmer har lockat 

publik i 50 år vilket gör det möjligt att studera relationen mellan filmernas karaktär och 

produktplaceringar ur ett historiskt perspektiv. Materialet består av den första filmen Dr. No 

(1962) samt den senaste filmen Skyfall (2012). Semiotiska analyser görs av scener med 

framträdande produktplaceringar. Den teoretiska ramen är mångperspektivistisk och förhåller 

sig till tre nivåer. Den textuella nivån utgör själva filmerna och analysen påvisade att vissa 

produkter har haft stor betydelse för att definiera James Bond och blir viktiga intertextuella 

referenser i den senare filmen. Märkeskännedom och exklusiv smak används för att särskilja 

Bond och påvisa hans (och Englands) överlägsenhet. Detta har dock tonats ner i den nya 

filmen som fokuserar mer på Bonds mänskliga sida, en trend inom action/hjältegenren.  Den 

kontextuella nivån är produktplacering som marknadsföringspraktik. Produktplaceringarna 

har blivit fler och är numera delar av kampanjer som sträcker sig över många mediekanaler 

och även riktas mot nya konsumentgrupper (kvinnor). Den sociohistoriska nivån utgörs av det 

politiska, samhälleliga och kulturella sammanhanget. Till en början representerade Bond 50-

60-talens nya (ursprungslösa) samhällsklass som definierades av en image av välstånd, mode 

och lyx. Den filmiska blicken objektifierar även manskroppen vilket inbjuder till en 

identifikationsprocess som uppmanar till konsumtion, män blir konsumenter på tidigare 

kvinnodominerade marknader. Användningen av vapen och teknologi samt den hypervisuella 

manliga (muskulösa) kroppen påvisar att maskulinitet och heterosexualitet fortsätter att utgöra 

viktiga markörer för nationalitet och internationell säkerhet.  

Nyckelord: Produktplacering, film, James Bond, karaktär, historisk, förändring  
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1. Inledning 
 

Marknadsföring är en viktig praktik i dagens samhälle där konkurrensen inom olika branscher 

ökar och gynnsam medieexponering kan vara en avgörande faktor för företags överlevnad. 

Även filmbranschen präglas av denna utveckling och filmskapare behöver allt större budgetar 

för att kunna producera den spektakulära underhållning som lockar publik. De ökade behoven 

av medieexponering och investeringar stärker relationen mellan företag och filmskapare i 

form av produktplaceringssammarbeten. Samtidigt kritiseras denna ”dolda” reklam av publik 

och recensenter, sökorden ”product placements in movies” resulterar i följande träffar på 

Googles förstasida: 25 Hilariously Obvious Product Placements in Movies, The 10 Most 

Shameless Product Placements in Movie History och The 9 Most Blatant Uses of  Product 

Placement in Film (Google, 2013). Filmskapare som tar hjälp av ”för många” kommersiella 

investerare fördöms gärna, exempelvis vann Michael Bay Brand Channels ”Film Whore 

Award” för sina 47 produktplaceringar i Transformers: Revenge of the Fallen (Brand 

Channel, 2009). Vinnaren hade röstats fram av publiken utifrån frågan ”Which film sold the 

most of its soul to accommodate product placement(s)?”. Mot denna paradoxala bakgrund 

studeras relationen mellan produktplaceringar och filmers ”själ”. 

 

Filmatiseringen av populärkulturens främsta hemliga agent James Bond präglas av 

produktplaceringssamarbeten. Vissa har blivit mer framgångsrika än andra, vad vore Bond 

utan sin Aston Martin och ”Vodka Martini, shaken not stirred”? Bondfilmerna har ett gediget 

förflutet med populärkulturella mått mätt vilket gör det möjligt att studera dem ur ett 

historiskt perspektiv. I 50 år har Agent 007 lyckats locka biopublik trots stora förändringar i 

den samhälleliga, politiska och kulturella kontexten. Tack vare det litterära och filmiska arvet 

är det möjligt att undersöka hur filmerna och produktplaceringarna har förändrats med tiden.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att studera relationen mellan produktplaceringar och Bondfilmer ur ett historiskt 

perspektiv för att se hur filmernas karaktär har förändrats och om detta kan relateras till 

produktplaceringarna. Begreppet ”karaktär” avser filmernas struktur av budskap och 

värderingar, det som i inledningens exempel kallas ”själ”. 

 

Analysen utgår från följande frågeställningar: Vilken betydelse får produkterna för 

handlingen och filmernas karaktär? Hur har produktplaceringarna förändrats med tiden och 

vilka samhälleliga, sociala och kulturella faktorer kan detta härledas till?  

3. Material 
 

Materialet utgörs av två Bondfilmer, Dr. No (1962) samt Skyfall (2012). Dr. No är den första 

officiella Bondfilmen av EON Productions och baseras på Ian Flemings roman från 1958 med 

samma namn. Filmen hade premiär den 5 oktober 1962, regisserad av Terence Young och 

producerad av Harry Saltzman och Albert R. Broccoli. Huvudrollen gick till den då relativt 

okände skotten Sean Connery. Skyfall är den 23:e officiella Bondfilmen av EON Productions 

(distribuerad av MGM och Sony Pictures Entertainment) och hade premiär den 23 oktober 

2012 (därmed nyast i skrivande stund) vilket sammanföll med filmseriens 50-årsjubileum. 

Filmen regisserades av Sam Mendes och Daniel Craig spelar Agent 007 för tredje gången. 

Analysen fokuseras på scener ur filmerna där produkter förekommer. Urvalet görs utifrån hur 

framträdande produkterna är eftersom de tydliga placeringarna har större möjlighet att 

påverka filmens karaktär.  
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4. Bakgrund och tidigare forskning 
 

Nedan beskrivs dels forskning som handlar om varför produktplaceringar blir en allt viktigare 

marknadsföringsform, dels tidigare forskning om Bondfilmerna. Framtidens marknadsföring 

handlar om att ”besjäla” produkterna genom att koppla dem till eftersträvansvärda 

egenskaper, livsstilar och populära offentliga personligheter. 

   

4.1 Publiken och traditionella reklaminsatser 
 

I sin avhandling ”Reklam – En objuden gäst?” beskriver Grusell svenskarnas uppfattning om 

reklam. Ur ett historiskt perspektiv kan allmänhetens inställning till reklam delas in i tre faser. 

Den första fasen på 1960-talet präglades av “positivt tvivel”, reklam ansågs nödvändig men 

upplevdes paradoxalt nog som både informativ och missvisande. Konsumenter köpte helst 

produkter de sett reklam för, även om dessa uppfattades som dyrare. Den övergripande 

attityden var positiv. Den andra fasen pågick mellan 70- 90-talen och präglades av ökad 

misstro. Reklam uppfattades som alltmer vilseledande, även om den också upplevdes som 

rolig och fyndig. Kritik mot missvisande, oärlig och förskönande TV-reklam resulterade i 

skarpare regleringar. Den tredje fasen började i slutet av 1990-talet då studier påvisar en ökad 

kluvenhet, generellt uppfattades reklam negativt men med visst underhållnings- och 

informationsvärde. Inställningen till TV-reklam blev genomgående mer negativ (Grusell 

2008:74f).  

 

Grusell utgår från en nationell SOM-undersökning (Samhälle, Opinion och Medier) från 2005 

vilken påvisar stora skillnader i svenskarnas inställning till olika former av reklam, hela 52 % 

var positiva till reklam i morgonpress medan endast 2 procent var positiva till reklam via sms. 

Detta beror på att nya medier (e-post, sms, internetannonser) inte ger publiken möjlighet att 

påverka när den ska ses, det blir en påtryckning som skapar irritation. Förutom 

internetannonser är reklam via e-post och sms mest irriterande. Endast 9 procent uppfattar 

reklam i morgonpress som negativ eftersom läsaren kan välja att bläddra förbi annonserna 

(Grusell 2008:102-105).  

 

Individuella aspekter påverkar uppfattningen om reklam, SOM-undersökningen har tagit 

hänsyn till sociala förutsättningar, kön, ålder, civilstånd, antal hushållsmedlemmar och antal 
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barn som fortfarande bor hemma (Grusell 2008:84). Ideologisk ståndpunkt och ålder har störst 

inverkan på publikens inställning till TV-reklam. Högersympatisörer har större acceptans än 

vänstersympatisörer, och yngre personer har en större acceptans än äldre. Persoliga 

medievanor spelar också in, de som enbart tittar på kommersiella kanaler tenderar att vara 

något mer positivt inställda till TV-reklam än de som ser både kommersiell- och public 

service TV. Den generella uppfattningen är dock att reklam är ett störande avbrott i TV-

tittandet (Grusell 2008:182).  

 

4.2 Bond och produktplaceringar 
 

Marknadsföringsstrategier förhåller sig till vad som kallas ”information till magi”-spektrumet. 

Information fokuserar på att förmedla detaljer om produkten såsom produktinformation, priser 

och inköpsställen. Magi fokuserar istället på subjektet, den möjliga konsumenten, och vilka 

attribut som utlovas om man köper produkten, exempelvis glamour, status eller romantik. 

Med hjälp av stora produktionsbudgetar och extravaganta specialeffekter erbjuder 

Hollywoodfilmer (framförallt actiongenren) spektakulär underhållning som imponerar, 

förvånar och inspirerar publiken (Nitins 2011:16). Detta gör dem extra lämpade för 

marknadsföring av produkter som gynnas av associationer på den ”magiska” delen av 

spektrumet. Bondfilmerna är ett typexempel på detta med sin tydliga sofistikation, stil och 

glamour, egenskaper som framförallt dyrare märken och produkter gynnas av att associeras 

med för att få konsumenterna att betala det där extra. Reklamkampanjer/posters/filmer 

tenderar att fokusera på Bond istället för själva produkten. Denna typ av marknadsföring 

förutsätter att konsumenterna känner till Bond vilket i sin tur är beroende av en allomfattande 

medialisering, att omgivningen är saturerad av elektronisk media.  

 

Den allomfattande medialiseringen fungerar från två håll, å ena sidan har Hollywoodfilmer 

finansiella medel att marknadsföra sig internationellt, å andra sidan gör de gränsöverskridande 

överenskommelserna med märken/företag att reklamkampanjerna även fungerar som extra 

publicitet för själva filmen. Hollywoodproduktionernas omfattande medienärvaro gör även att 

små filmproduktioner omöjligen kan konkurrera på samma marknad (Nitins 2011:117-118). 

Hollywoodfilmer är väl lämpade för global marknadsföring då det är 100 gånger troligare att 

världens befolkning ser dessa än exempelvis europeisk film. Hollywoodfilmerna är enkelt 

utformade och saknar komplexitet för att tilltala en publik världen över, oavsett kulturell 
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bakgrund och utbildning. Filmerna präglas av textuell transparens (tydlighet och 

genomskinlighet i händelseförloppet) och berättas med en ”allvetande närvaro” som 

inkluderar publiken (Nitins 2011:110-111). 

 

Den mest effektiva produktplaceringen är den som inkorporeras i handlingen och dialogen 

(ord/hand-placering), vilket drogs till sin spets i Bondfilmerna i och med gadgetiseringen av 

produkter. Redan i Goldfinger (1964) figurerade en modifierad Aston Martin men det var 

först i Live and let die (1973) som en riktig produkt fick speciella spionfunktioner och därmed 

även påverkade progressionen av filmens handling. Det var då en Rolex vars funktioner 

demonstrerades i tre separata närbilder och räddade livet på Bond vid flera tillfällen, förutom 

att den prydde hans handled genom filmen. Detta öppnade helt nya möjligheter för 

produktplaceringarna i filmserien (Nitins 2011:87-88). Efter Live and let die ökade ord/hand-

placeringarna stadigt. Redan i Moonraker (1979) gick det dock överstyr då både publik och 

recensenter kritiserade filmen för den överdrivna mängden spionprylar som inte tycktes fylla 

något logiskt narrativt syfte (Nitins 2011:90). Moonraker hade dock en rekordhög budget på 

34 miljoner dollar, till skillnad från The Spy Who Loved Me som hade 14 miljoner dollar 

(Nitins 2011:91). Behovet av större budget berodde bland annat på att konkurrensen på 

filmmarknaden hårdnat i och med de kultskapande regissörerna Spielberg och Lucas 

intågande. Publiken började kräva allt mer spektakulära effekter samt överraskande och 

futuristiska inslag. Denna utveckling har bara fortsatt, nya filmer måste hela tiden överträffa 

de gamla. 

 

Teknologiseringen och gadgetiseringen ökade dramatiskt möjligheterna för kommersiella 

investeringar i filmerna och därmed även produktassociationerna till Agent 007. Det generella 

antalet ord/hand-placeringar har ökat och det finns en förväntan hos publiken att produkter 

ska inkorporeras i handlingen. Men överkommersialisering utgör ett hot mot Bond och vissa 

menar att det kan bli hans fall, istället för att vara världens sexigaste och mest sofistikerade 

spion riskerar han att bli världens bästa säljare (Nitins 2011:102). 

 

4.3 Tolkningar av Bond 
 

Denning menar att tolkningarna av karaktären James Bond varierar, vissa ser honom som en 

smått sadistisk aristokrat, en förlängning av en brittisk tradition av våld och snobberi, andra 
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menar att han är en amerikaniserad och klasslös modernist. Ian Fleming såg sin karaktär som 

väldigt ordinär medan andra tolkar honom som en superhjälte (Denning 2009:58). 

Betraktarens egna värderingar, behov och förförståelse investeras i tolkningen vilket gör att 

den får olika effekter, Bond är en kod som kan avkodas på olika sätt. Möjligheterna för 

tolkning är breda då Bond genomgått olika faser och en evolution över 50 års tid, han är en 

ständigt samtida karaktär utan fasta förbindelser med en specifik klasstillhörighet, utbildning 

eller uppväxt (Denning 2009:59).  

 

Denning beskriver den nya klassen som uppkom på 50–60-talen och definierades utifrån 

bilden (”the image”) av välstånd, rikedom, mode, modernitet och klasslöshet vilket gjorde att 

deras egentliga ursprung suddades ut. Ikonerna kom från lägre medelklass/arbetarklass men 

hade skaffat sig hög social status som musiker (The Beatles, Mick Jagger), designers, 

fotografer eller skådespelare (Sean Connery). Denna nya klass existens vilade på två 

premisser, dels möjligheten att konsumera produkter som skapar en fashionabel image (ett 

kommersialiserat konsumtionssamhälle), dels en social kontext som värdesätter denna image 

och reproducerar den i form av bilder (ett hypervisuellt och medialiserat samhälle). Detta 

förklarar den kulturella meningen och kraften hos Bond och varför vissa produkter har blivit 

så starkt sammanlänkade med karaktären, produkterna utgör viktiga delar av hans image. 

”The society of the spectacle” syftar alltså till produktionen och profileringen av ”the image” i 

en samhällelig kontext där ”föreställningen” får allt större betydelse (Denning 2009:60).  

 

Denning skriver även att Bond lever en konsumtionslivsstil men förenar dessa triviala 

aktiviteter med riskfyllda uppdrag och en global intrig. Städerna Bond skickas till är som 

tagna ur resebroschyrer, men han är inte där för att semestra och fördriva tid, han utför 

meningsfulla uppdrag som handlar om liv och död och att säkra den västerländska demokratin 

(Denning 2009:63). Bond kopplar associationer om heroism till aktiviteter av konsumtion 

(Denning 2009:66-67).  

 

Denning menar att narrativet i Bond är strukturerat utifrån betraktandet, den voyeuristiska 

blicken, som kodar kvinnor som objekt, i en kultur som domineras av och tolkas utifrån en 

kod av sexuella benämningar. Bondberättelserna är en tidig form av den ”masspornografi” 

som karaktäriserar ”the society of the spectacle”. Detta syftar till hur kvinnor exponeras 

visuellt för att skapa sexuell upphetsning, detta sker i stor utsträckning, är lättillgängligt och 

väl synligt i reklamer och annat medieinnehåll (Denning 2009:70). Bond, i egenskap av att 
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vara spion, representerar ”license to look”, både på kvinnor och på sina fiender, ibland är 

spionerandet till och med viktigare än ”license to kill”. Den sexuella närvaron manifesterar 

sig även genom betraktandet, att spionera och spioneras på (Denning 2009:71-72). 

 

Tremonte & Racioppi skriver att det finns paralleller mellan den binära könsordningen i 

Bonds värld och den nationalistiska bipolära världspolitiken under Kalla Kriget där 

distinktionen mellan ”goda” och ”onda” stater var tydlig (Tremonte & Racioppi 2009:184). 

Goda stater som spelar regelrätt inom det internationella kapitalistiska systemet representeras 

av den maskuline och heterosexuelle Bond. Antagonisterna uppvisar däremot sadistiska 

former av sexualitet (Tremonte & Racioppi 2009:194). De är moraliskt störda, utan nationella 

band, vars intressen är personliga men har global räckvidd. De signalerar en annorlunda, 

skamlig och vedervärdig form av internationell politik som hotar den globala, kapitalistiska 

säkerhetsordningen.  

 

Tremonte & Racioppi menar att de könspolitiska budskapen har förändrats i 2000-talets 

världspolitiska kontext och att de kraftfullaste artikulationerna återfinns i vad som händer med 

Bonds kropp. I Daniel Craigs första film Casino Royale (2006) sker en skiftning, den 

vältränade Bond utsätts för (och utsätter sig själv för) en högre grad av våld och fysisk 

brutalitet än i de andra post-Kalla Kriget-filmerna. Hans maskulinitet framhävs ännu tydligare 

än tidigare med mer muskler och mer våld. Efter Kalla Kriget blev de internationella 

relationerna en otydlig balansgång och hoten mot nationerna är inte längre tydligt artikulerad. 

I denna osäkra kontext blir Bonds maskulinitet ännu viktigare för att förmedla nationell 

identitet och säkerhet.  

 

I Casino Royale utsätts Bonds genitalier för fysiskt våld i en tortyrscen, hans potens 

representerar Englands potens och på detta sätt länkas Bonds heterosexualitet samman med 

nationens vitalitet. Bonds genitalier representerar nationens förmåga att föröka sig och 

fortleva i den internationella oordningen efter Kalla Kriget (Tremonte & Racioppi 2009:197).  

De ondskefulla fysiska attackerna i vissa scener ställs mot en mycket sensuell och erotiskt 

laddad kropp i andra scener. Den hypervisuella kroppen – i rörelse, erotisk, under hot – 

förstärker maskulinitetens betydelse och roll i könsordningen och den internationella 

ordningen. Den hypervisuella och hypermaskulina Bond i Casino Royale påvisar att kön och 

könsroller fungerar som markörer för nationell identitet och (inter)nationell säkerhet 

(Tremonte & Racioppi 2009:185).  
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Bonds anpassningsbarhet har visat sig genom de förändringar karaktärsgalleriet genomgått för 

att svara mot sociala och politiska förändringarna. I den skiftande post-Kalla Kriget kontexten 

och nationella diskurser om global terrorism och (inter)nationell säkerhet förblir 

könsordningen grundad i en maskulin ideologi som skriver in kön som en markör för 

nationella och internationella identiteter. Sådana är bokstavligt och bildligt representerade i 

filmernas könspolitiska budskap (Tremonte & Racioppi 2009:185).  

5. Teoretiskt ramverk 
 

Filmerna analyseras mångperspektivistiskt utifrån teorier om populärkultur och samhälle som 

förhåller sig till tre nivåer: textuell, kontextuell och sociohistorisk (Lindgren 2005). Dessa tre 

nivåer fungerar i en ständig växelverkan och beskrivs mer ingående nedan. 

 

5.1 Textuell nivå 
 

Den textuella nivån utgörs av själva filmerna, scenerna med faktiska produktplaceringar och 

tolkningen av visuella tecken och budskap utifrån en semiotisk analysmetod (som beskrivs 

mer utförligt i nästa kapitel). Den populärkulturella texten (begreppet ”text” avser i det här 

fallet alla former av populärkulturella uttryck, såsom musik, film, TV, tidningar etc) 

analyseras även i förhållande till sin genre och intertextuella sammanhang. Detta avser det 

kulturella ramverk eller medvetenhet som texten existerar inom (Lindgren 2005:92). För 

Bondfilmerna avser detta flera aspekter, den litterära förlagan, de föregående filmerna och 

den övergripande action/thriller/spiongenren. Genrer handlar till viss del om 

igenkänningsbara stereotyper och upprepningar men är samtidigt flexibla, de genomgår 

ständig förhandling och upplösning och har ett dialogiskt förhållande till andra genrer. Texter 

formas av den tillgängliga repertoaren genrer men kan även blanda dessa kreativt. Det 

intertextuella perspektivet behandlar framförallt texters relation till andra texter (Lindgren 

2005:93-94).  

 

Det gjordes flera misslyckade försök att överföra Bondkaraktären till TV innan filmbolaget 

EON Productions gjorde en seriös filmsatsning på 60-talet med författarens godkännande 

(Benson 2006;4-5). Vissa ändringar gjordes dock för att Agent 007 skulle falla den stora 
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biopubliken i smaken. Ian Flemings litterära gestalt kan närmast beskrivas som en cynisk 

misantrop som behandlar kvinnor respektlöst och missbrukar alkohol, tobak och sex. Han 

framställs som humorlös och ensam, helt utan intressen förutom att njuta av livets goda då 

han riskerar livet dagligen. Filmernas James Bond är genomgående en mer sympatisk version 

som även levererar distanserad humor. Genom åren har Bondfilmerna genomgått olika faser 

för att förhålla sig till den tekniska utvecklingen, konkurrensen på filmmarknaden, 

samhälleliga förändringar och publikens önskemål. 

 

Skådespelarna som porträtterat Bond har en svår uppgift, de måste vara ”sanna” sitt ursprung 

och samtidigt sätta en egen prägel på karaktären för att Bond ska fortsätta vara intressant och 

aktuell. Skådespelarna har även påverkat produktplaceringarna (antal, valet av produkter samt 

typ av placeringar). Förnyelse av karaktären har både gett utrymme för nya produkter och 

erbjudit de trogna investerarna möjlighet att återetablera sig som Bonds favoritmärken (Nitins 

2011:62).  

 

5.2 Kontextuell nivå 
 

Den kontextuella nivån fokuseras i det här fallet på produktplacering (marknadsföring) som 

praktik. Produktplaceringar fanns redan innan filmmediet eftersom företags överlevnad 

hänger på att möjliga konsumenter känner till dem. Detta uppnås genom strategiska 

placeringar på ställen som möjliggör kontakt med den potentiella konsumentgruppen. När 

filmmediet slog igenom blev marknadsföringsmöjligheterna tydliga samtidigt som 

filmstudiorna redan i början av 1910-talet insåg fördelarna med märkesassociationer. Till en 

början handlade det endast om själva produkterna, att få rekvisita gratis mot att märket 

visades upp i filmen och omnämndes i sluttexterna (Lehu 2007:20). Med tiden har 

produktplaceringspraktiken har genomgått en evolution, numera utformas de noggrant baserat 

på målgrupp, syfte och motiv (Lehu 2007:23).  

 

Produktplaceringars effektivitet beror delvis på vad som kallas implicit minne inom 

psykologin. Implicit minne påverkar våra handlingar utan att vi är medvetna om det, vilket är 

motsatsen till explicit minne som är att avsiktligt känna igen eller komma ihåg något. En 

vardaglig situation som att cykla till skolan involverar både implicit minne om hur man cyklar 

och explicit minne om man exempelvis reciterar glosor för ett kommande läxförhör. 
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Experiment på det implicita minnet kan exempelvis gå ut på att deltagare får en lista med tre 

ord (kitchen, moon, defend). Dagar, veckor eller till och med år efteråt deltar dessa i en annan, 

till synes orelaterad studie. De får snabbt se flera ordstammar, bland annat KIT-, MO- och 

DE-, för att sedan fullständiggöra dessa. Jämfört med personer som inte fått se den 

ursprungliga listan med ord är det troligare att de fullständiggör MO-on istället för MO-ney, 

MO-ther eller MO-nkey. Detta indikerar att informationen från den ursprungliga listan 

aktiveras i minnet och influerar beteendet även om det inte finns någon medveten 

återkoppling till ursprungslistan (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland & Vliek 

2009:349). På samma sätt kan produktplaceringar omedvetet påverka val av märken och 

produkter, bara för att de vid ett tidigare tillfälle registrerats i minnet. 

 

Traditionella reklamåtgärder tappar anseende, trovärdighet och effektivitet. Den teknologiska 

utvecklingen med nedladdningsbara filmfiler och ”video on demand” har gjort 30-

sekundersreklamfilmerna förlegade. Digitala inspelningsapparater möjliggör för tittarna att 

själva censurera innehållet från reklam som de avskyr mer än någonsin (Lehu 2007:31). 

Samtidigt hårdnar marknaden och det blir allt svårare för enskilda företag att överleva vilket 

skapar ett stort behov av andra marknadsföringsmöjligheter (Lehu 2007:25). Ur ett 

marknadsföringsperspektiv är fördelen med produktplacering att de inte kan undvikas av 

konsumenterna, de undkommer till och med tittarnas censur vid olaglig fildelning över 

internet. Även mediekonsumtionen påverkar reklammöjligheterna. Den köpstarka gruppen 

ungdomar/unga vuxna spenderar alltmer tid med videospel och internet än framför TV:n. 

Kommunikationsteknologierna smälter samman vilket nödvändiggör reflektion över denna 

nya form av medieinnehåll och hur det kan användas för att återfå konsumenternas 

uppmärksamhet. Det nya medialandskapet har upplöst och fragmentiserat publiken vilket 

omöjliggör de traditionella målgruppsinriktade och segmenterade 

marknadsföringsprocesserna (Lehu 2007:28). Fördelen med filmer är att det breda spektrumet 

genrer är kompatibla med den fragmenterade publiken vilket gör att företag kan kontrollera 

vilken grupp av potentiella konsumenter som tilltalas genom produktplaceringar.  

 

Resultatet av den ovan beskrivna marknadsföringskontexten är att produktplaceringar har ökat 

markant (Lehu 2007:33-34). Dessa bör dock vara en integrerad del av en 

kommunikationsstrategi, inte en kompletterande taktik som saknar identitetslogik. Dåligt 

genomtänkta och planerade produktplaceringar kan skada märkens renommé och filmers 

trovärdighet. Framgångsrik marknadsföring spelar på ”känslor” och handlar om att erbjuda 
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konsumenterna något extra, ”A brand, a name, an identity, a positioning, a status, a 

recommendation, a trust relationship, an emotion” (Lehu 2007:245). Med en uppriktig känsla 

inbjuds konsumenterna till en relation som är intuitiv, personlig och priviligierad, som endast 

märket kan fullfylla. Förespråkare menar att produkter kan införlivas i dialogen och 

handlingen på ett naturligt och diskret sätt (Lehu 2007:151-152). Om filmkaraktärerna ändå 

dricker, äter, kör bil och åker tåg, varför skulle det inte ske på ett sätt som gagnar 

filmindustrin, företagen och möjligen även publiken? 

 

5.3 Sociohistorisk nivå 
 

Den sociohistoriska nivån påverkar filmers innehåll och budskap och historiska skeden går att 

spåra i det populärkulturella innehållet. Filmen har exempelvis påverkats av psykoanalysen, 

båda uppkom i slutet av 1800-talet och formades av de historiska, sociala och kulturella 

förutsättningar som skapades av modernismen. Freuds teorier om identitetsskapande 

processer som det lilla barnet genomgår påverkade tidigt filmtolkningen. Filmen sågs som en 

representation av fasen då barnet upptäcker sin egen spegelbild och förstår att det är en 

reflektion av sig själv. Filmteoretikern Christian Metz påpekade dock att den filmiska bilden 

faktiskt inte är en reflektion och därför identifierar sig publiken främst med positionen som 

betraktare (Stam 2000:164-165). Filmmediets popularitet härleds till tjusningen och 

njutningen av att betrakta (spionera) på andra utifrån premissen att de inte vet om det, vilket 

Freud kallade för scopophilia. Impulsen att göra andra till objekt för den egna nyfikna blicken 

är ett av de grundläggande elementen av den filmiska förförelsen (Stam 2000:168). Titlar på 

några av de allra tidigaste filmerna tyder på detta, exempelvis As seen through a Telescope 

(1900), Through the Key-hole (1900) och Peeping Tom in the Dressing Room (1905). Den 

filmiska upplevelsen kombinerar visuell hyperperception med minimal fysisk mobilitet vilket 

skapar positionen av en hemlig stillasittande betraktare som absorberar allt genom ögonen. 

Mekanismen för tillfredsställelse vilar på vetskapen att objektet som betraktas inte vet att det 

betraktas. Betraktarens osynlighet producerar synligheten av objektet för dennes blick (Stam 

2000:169). 

 

Den feministiska debatten har påverkat kvinnors roller i Bondfilmerna och utvecklat dem från 

tvådimensionella karaktärer med utseendet som sin främsta egenskap till mer självständiga 

och dynamiska (kampsportsexperter, piloter och toppagenter). År 1995 fick Judi Dench rollen 
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som M i filmen GoldenEye och hon ger röst åt den feministiska kritiken mot Bond: ”Because 

I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War, whose boyish charms, 

though wasted on me, obviously appeal to that young woman I sent to evaluate you”. År 1975 

lanserade filmteoretikern Laura Mulvey sin psykoanalytiskt inspirerade teori om “the male 

gaze” i den numera klassiska artikeln ”Visual Pleasure and Narrative Cinema”. Där driver hon 

tesen att film berättas visuellt ur en manlig (heterosexuell) synvinkel och bilden av kvinnor 

skapas därmed ur den manlige betraktarens perspektiv. Detta baserades på insikten att i 

filmens värld var det oftast män som betraktar och kvinnor betraktas. Populärkulturella 

narrativ konstruerar därmed den manliga positionen i kontroll över blicken och den kvinnliga 

positionen kontrolleras. Den manliga fantasin projiceras på den kvinnliga formen som 

stiliseras utifrån denna premiss. Kvinnor får en exhibitionistisk roll där det är deras utseende 

som uppvisas och betraktas, ett utseende som är utformat för visuell erotisk tillfredsställelse 

(Lindgren 2005:180-181). Det kritiska feministiska förhållningssättet att populärkultur enbart 

tjänar kapitalistiska och patriarkatets ideologiska syften bryts dock upp i Mulveys senare 

artikel från 1981 ’Afterthoughts on ”Visual Pleasure…” ’ där hon ifrågasätter om blicken 

verkligen alltid är manlig. Hon diskuterar hur homosexuella förhållanden representeras och 

vad populärkulturella texter betyder för homosexuella män. Kvinnor som betraktare av 

populärkultur problematiseras vidare av flera forskare i boken The Female Gaze från 1988 

(Lindgren 2005:181). 

 

Det politiska klimatet har påverkat Bondfilmernas antagonister. Ian Fleming skapade Agent 

007 mitt under kalla kriget år 1952 och fienden representerade då det reella hotet från 

Sovjetunionen. Genren spionfiktion/kriminalroman/thriller karaktäriseras av att det 

presenterar ett verkligt hot och eftersom hjälten alltid övervinner ondskan får det en tröstande 

effekt. När sovjethotet svalnade under en period fick istället ett stort brottssyndikat 

representera fienden. Antagonisterna i Bondfilmerna har hela tiden följt svängningarna i 

västerländska rädslor och hotbilder (Nitins 2011:42-44).  

 

Även globaliseringen påverkar Bondfilmerna, exotiska platser skapar en mystisk och 

äventyrlig atmosfär. Turistbältet som omger den industrialiserade världen (medelhavet, 

Karibien, Filippinerna, Indonesien) är beroende av turismen och marknadsförs som paradis, 

idylliska och autentiska kulturer. Ur ett västerländskt perspektiv förknippas omgivningarna 

med spännande mat, aktiviteter/sportande och sexuella äventyr. För Bond blir det även en 

källa till hot, omstörtning och kaos (Nitins 2011:104). 
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6. Metod 
 

Filmerna studeras utifrån semiotisk metod vilket är en form av kvalitativ innehållsanalys. 

Forskningsprocessen bygger på tolkning och reflektion vilket ställer speciella krav på 

forskaren. Människor möter aldrig något helt förutsättningslöst utan påverkas av vad som kan 

kallas förväntningshorisont, paradigm eller generella bakgrundsteorier. Förförståelse, för-

domar och bakgrundskunskaper påverkar alltid tolkningen, så även en undersöknings riktning 

(Gilje & Grimen 2007:179). Förförståelsen kan delas in i tre huvudgrupper: språk och 

begrepp gör det möjligt att ”se något som något”, det tillåter aktörer att beskriva sin omvärld 

men begreppen är även bristfälliga och skiljer sig mellan olika kulturer vilket gör att samma 

fenomen kan ses på olika sätt. Trosuppfattningar är de sanningar aktören har om världen (inte 

bara religiösa utan även vetenskapliga eller psykologiska ”sanningar”), sig själva och andra, 

dessa avgör vad som uppfattas som självklart och vad som är problematiskt. Individuella 

erfarenheter varierar från person till person och har formats av deras uppväxtmiljö, personliga 

erfarenheter fungerar som exempel på särskilda fenomens beskaffenhet (Gilje & Grimen 

2007:182-183). Därför är självreflektion viktigt i den kvalitativa innehållsanalytiska 

tolkningsprocessen.  

 

6.1 Grundläggande begrepp 
 

Semiotik betyder läran om tecken vilket avser ord, ljud, bilder, gester, allt som används för att 

kommunicera. Denna analys utgår från Barthes begreppsapparat. Denotation avser tecknets 

uppenbara betydelse som Barthes kallar beteckning av första ordningen, konnotation avser 

den subjektiva betydelsen av tecknet i form av känslor, värderingar och stämningar vilket 

kallas beteckning av andra ordningen. Beteckning av andra ordningen är intersubjektiv 

eftersom det är subjektiva uppfattningar som delas inom en viss grupp, samhälle eller kultur. 

Betydelsen avser de övergripande principer som styr hur invånarna i ett visst samhälle 

organiserar och tolkar verkligheten de måste hantera. Dessa subjektiva uppfattningar om vad 

specifika element av en bild konnoterar delas av alla inom en viss kultur (Fiske&Hartley 

2003:30).  

 

Tecken existerar inom olika paradigm där de har gemensamma egenskaper sinsemellan men 

skiljer sig från varandra (exempelvis bokstäverna i alfabetet), när de kombineras bildar de 
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syntagm (exempelvis ord och meningar). Enheterna inom ett paradigm definieras utifrån sin 

relation till andra enheter samt hur det skiljer sig åt, vad de inte är. Koder är tecknets sociala 

funktion och bestäms utifrån överenskommelsen mellan användarna. Koderna är dynamiska 

och följer användarnas evigt föränderliga behov och praktiker. Språket utvecklas hela tiden, 

det genomgår både paradigmatiska och syntagmatiska förändringar. Det finns en konstant 

spänning mellan konvention och innovation, tradition och originalitet. 

 

Tecken blir symboler genom användning och konvention och kan ha ett arbiträrt förhållande 

till det som symboliseras. Metafor är en kombination av enheter från olika paradigm i ett 

syntagm för att skapa nya betydelser, detta används flitigt inom reklam för att transponera 

positiva och gynnande associationer till produkterna (Fiske 2010:127). Vardagliga metaforer 

får en ideologisk funktion, exempelvis orden högt och lågt eller färgerna svart och vitt (Fiske 

2010:129). Metonym är en del som får stå för helheten, vilket filmer är uppbyggt på. 

Metonymer arbetar indikerande och framställs ofta som naturliga då de faktiskt är en riktig 

del av helheten, olika delar betonar dock olika aspekter av helheten. De arbetar syntagmatiskt 

(för realistisk effekt) och läsaren förutsätts skapa resten av syntagmet. Metaforer arbetar 

paradigmatiskt, man måste söka likheter mellan olika verklighetsplan, konnotationer arbetar 

metaforiskt (Fiske 2010:132-133). 

 

6.2 Semiotisk tolkning i praktiken 
 

I Reading Televison (2003) beskrivs hur TV-bilder kan tolkas utifrån ett semiotiskt perspektiv 

vilket även kan överföras på filmer. Informella paradigm, såsom olika mediekanaler, formas 

av konvention och användning. Det finns olika medium inom paradigmet media (radio, TV, 

internet, nyheter, reklam, samhällsinformation, fotoalbum), dessa får sin betydelse i 

förhållande till varandra. Samma bild kan få olika betydelse beroende på det mediala 

sammanhanget. Det finns även olika genrer inom samma mediekanal som påverkar hur 

innehållet uppfattas, en och samma bild får olika betydelse om den visas i en dokumentär eller 

i en spelfilm. Syntagm av visuella tecken kan existera simultant inom samma bild 

(Fiske&Hartley 2003:36). För att analysera en bild avgörs först vilket paradigm den tillhör, 

sedan identifieras de olika syntagmatiska komponenterna (Fiske&Hartley 2003:38). 
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Bilder har ett mer komplicerat förhållande till det som avbildas än själva objektet, bildens 

betydelse tolkas därför i tre ordningar. Beteckning av första ordningen (denotativa nivån) är 

representativ, betydelsen är avgränsad till objektet som avbildas (ett träd, en bil osv). 

Betydelser som är kulturellt betingade tillhör beteckning av andra ordningen som kan fungera 

på två olika sätt enligt Barhes: (1) som mytskapare och (2) som konnotativa agenter 

(Fiske&Hartley 2003:25-26). Barthes kallar tecken som blir bärare av utvecklade kulturella 

värderingar för myter, detta beskriver föreställningar inom ett visst samhälle som framställs 

som naturliga och sanna, fastän de är konstruerade och socialt betingade. Bilder aktiverar 

aktuella myter om hur specifika fenomen uppfattas, de aktiverar en mental mytkedja genom 

vilken man tolkar verkligheten. Myten valideras från två håll: genom beteckningen av första 

ordningen utifrån specificering och ikoniska riktighet av tecknen samt hur väl beteckningen 

av andra ordningen möter kulturella behov. Myten måste relateras till verkligheten men 

verkligheten måste också passas in i de korrekta kulturella värderingarna (Fiske&Hartley 

2003:26). Myternas främsta syfte är att organisera mening och är därför sammanhängande 

delar av en struktur som kan kallas mytologi eller ideologi. Detta hänger i sin tur samman 

med olika betydelsefulla sociala institutioner och individerna inom dessa. 

 

Konnotativa agenter förmedlar värderingar, attityder och känslor. Barthes menar att en bilds 

denotativa betydelse enbart bestäms av den mekaniska processen medan den konnotativa 

betydelsen är resultatet av den mänskliga inverkan på bilden såsom vinklar, skärpa, ljus, fokus 

etc. Konnotationer är uttrycksfulla och subjektiva eftersom de förmedlas utifrån inkodarens 

(fotografens, regissörens) känslor och uppfattningar om meddelandets innehåll. I filmer 

används ljussättning, kameravinklar, ljud/musik och klippning för att konnotera mening 

(Fiske&Hartley 2003:29). 

 

Metaforer och metonymer är subjektiva och värdeladdade och utgör de detaljerade tecken i 

film som skapar konnotationer och myter. Visuella metaforer konstrueras inom bilden och kan 

vara arbiträra eller ikoniska. Bilder kan fungera både som metaforer och metonymer 

samtidigt, i beteckning av första ordningen är de metaforiska (en bild av Big Ben blir en 

metafor för den riktiga Big Ben) i beteckning av andra ordningen metonymiska (Big Ben blir 

en metonym för London). Avbildningar är en representation av objektet som avbildas 

(Fiske&Hartley 2003:32-33). Metonymi kan få konkreta fysiska objekt att representera 

abstrakta koncept. Det kan även forma uppfattningen om helheten som representeras, vilka 

egenskaper som är viktiga och bör framhållas (Fiske&Hartley 2003:32). 
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6.3 Tillämpning 
 

Innan analysen och diskussionen inleds görs följande reflektion över tolkningsprocessen: 

Skyfall sågs första gången på bio i underhållningssyfte innan denna analys ens var påtänkt, 

filmen uppfattades då positivt utan någon reflektion över produktplaceringarna (vilka säkert 

ändå registrerades i det implicita minnet). Den förutfattade meningen var därför att 

produkterna var diskret placerade. När filmen sågs vid upprepade tillfällen i ett analytiskt 

syfte framgick dock placeringarna tydligt. Dr. No sågs först efter inläsning av tidigare 

forskning vilket gjorde att uppmärksamheten redan fanns på produktplaceringarna och den 

spontana reflektionen färgades delvis av dessa tidigare tolkningar. Följande analys har dock 

genomförts med detta i åtanke och avsikten att inte låta dessa förutfattade meningar påverka 

tolkningen. 

 

Den semiotiska tolkningen av Dr. No och Skyfall utgår från följande premisser: filmerna är en 

del av paradigmet ”media”, specifikt spelfilmer inom genren action/spion/thriller vilket gör att 

spektakulära och orealistiska inslag är förväntade. Bondfilmerna utspelar sig dock i en 

samtida ”verklighet” vilket gör att de förhåller sig till ett aktuellt samhälleligt sammanhang. 

Analysen fokuseras på beteckning av andra ordningen, först identifieras de syntagmatiska 

komponenterna sedan tolkas deras funktion som metaforer, metonymer, konnotativa agenter 

och mytskapare. 

 

Analysens struktur är tematiskt uppbyggd utifrån specifika produkttyper eller märken. Varje 

tema behandlar minst en produktplacering från respektive film. Då det redan har gjorts 

omfattande forskning om fenomenet James Bond vävs relevanta teorier in i analysen för att 

bredda tolkningen med olika perspektiv. Skyfall har dock inte hunnit bli föremål för tidigare 

forskning vilket möjliggör nya insikter.  
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7. Analys och diskussion 
 

Inledningsvis beskrivs filmernas handling överskådligt för att analyserna av 

produktplaceringarna lättare ska kunna förhållas till den filmiska kontexten. 

 

Handlingen i Dr. No (1962) utspelar sig mestadels på Jamaica där den brittiska 

underrättelsechefen (SIS) John Strangways mördas av tre torpeder (Three Blind Mice). Agent 

007 skickas dit för att undersöka om mordet är relaterat till Strangways samröre med CIA 

gällande en raketuppskjutning från Cape Canaveral som avbröts på grund av radioproblem. 

Väl på Jamaica blir Bond genast mål för fiendeagenter men fortsätter undersökningen som 

leder till den lokala båtägaren Quarrel (John Kitzmiller) som visar sig samarbeta med CIA-

agenten Felix Leiter (Jack Lord). De undersöker också raketuppskjutningen och mordet på 

Strangways. Spåren leder till ön Crab Key där en drake sägs härja. Väl där råkar Bond och 

Quarrel träffa på den vackra Honey Rider (Ursula Andress) som samlar snäckor. Hon dras in i 

äventyret när de plötsligt blir beskjutna och måste fly in i djungeln. De jagas av beväpnade 

män och den beryktade draken, som visar sig vara en eldkastande bandtraktor. Quarrel dödas 

medan Bond och Honey tillfångatas av det ondskefulla geniet Dr. No (Joseph Wiseman) som 

är en medlem av SPECTRE (Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge 

and Extortion). Han planerar att avbryta rymdresan Project Mercury från Cape Canaveral med 

sin atomkraftdrivna radiostråle. Trots att Bond blir drogad, misshandlad och inlåst lyckas han 

egenhändigt avbryta radiostrålen, oskadliggöra Dr. No för all framtid och rädda Honey. 

 

Handlingen i Skyfall (2012) kretsar kring en attack mot MI6 som visar sig vara en 

hämndaktion från den före detta agenten Raoul Silva (Javier Bardem). Hans mål är att 

förnedra, diskreditera och döda M (Judi Dench) för hennes svek mot honom. Filmen börjar i 

Istanbul där Bond försöker återta en hårddisk med detaljer om undercoveragenter inom 

terroristorganisationer som stulits av legosoldaten Patrice. Jakten slutar på ett tåg när 

fältagenten Eve Moneypenny (Naomie Harris) råkar skjuta Bond som faller livlös ner i en 

flod och antas vara död. Patrice kommer undan med hårddisken och Bond håller sig gömd 

tills MI6 huvudkontor i London bombas. Han anhåller om att få återträda i aktiv tjänst men 

misslyckats med de fysiska och psykiska testerna, ändå skickas han till Shanghai där Patrice 

befinner sig. Spåren leder till den vackra Sévérine som i sin tur leder Bond till Raoul Silva. 

Sévérine dödas i en uppvisning av Silvas grymhet innan denne tillfångatas av MI6, vilket bara 

är en del av hans hämndplan som slutar vid Bonds barndomshem i Skottland, Skyfall. 
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Eldstriden skadar M allvarligt men Bond lyckas döda Silva. M avlider dock av sina skador 

och filmen slutar med att Gareth Mallory (Ralph Fiennes) installeras som MI6 nye chef och 

Eve Moneypenny blir dennes sekreterare. 

 

7.1 Image och den nya samhällsklassen 
 

Vissa produkter har blivit starkare förknippade med James Bond än andra, specifika märken 

som mycket framgångsrikt associerats med karaktären och utgör självklara detaljer i filmerna. 

Analysen inleds därför med fokus på dessa. 

 

7.1.1 Vodka Martini 
 

I Dr. No presenteras drinken Vodka Martini först när Bond anlänt till Jamaica och ska göra 

sig i ordning på hotellrummet innan han introduceras på klubben. Scenen inleds med en 

närbild på drinkbrickan där det står en flaska Vodka Martini, en behållare med is, en flaska 

Vermouth och några limeskivor. En hotellbutler skakar drinkshakern medan kameran zoomar 

ut. Hotellrummet är ljust, rymligt och mycket modernt (utifrån den samtida kontexten), men 

inte överdrivet lyxigt. Bond kliver ut från badrummet och får drinken serverad på en 

silverbricka med orden ”One medium dry Vodka Martini, mixed like you said Sir, and not 

stirred”. Bond tackar, smakar på drinken och säger att han inte behöver något mer varpå 

butlern lämnar rummet. Därefter ändras Bonds avslappnade och nonchalanta kroppsspråk, han 

stänger dörren ordentligt efter butlern och undersöker rummet. Vid det laget har det framgått 

att någon eller några är ute efter Bond och han riggar listiga små ”fällor” som ska avslöja om 

någon genomsöker rummet medan han är borta.  

 

I scenen sammanlänkas Vodka Martini direkt med Bonds egenskaper som spion. Drinkens 

verkliga egenskaper gör att den inte är för de spritkänsliga, den är stark med hög alkoholhalt 

och smakar därefter, kärv och tuff, kännetecken som stämmer väl in på Bondkaraktären. En 

fruktig, söt eller lättdrucken drink hade inte motsvarat Bonds maskulina framtoning och 

riskfyllda yrkesroll. Vodka Martini är dessutom ett exklusivt märke i de högre prisklasserna 

och inte vilken starksprit som helst, vilket skapar konnotationer om lyx. Samtidigt är det inte 

en spritsort som konnoterar typisk brittisk överklass, vilket snarare är whiskey eller bourbon. 

Vodka Martini dricks av någon som är väl bevandrad bland exklusiva spritsorter och har en 
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mycket bestämd smak. Ur ett marknadsföringsperspektiv är den speciella beställningsformen 

(shaken, not stirred) ett subtilt sätt att dra ytterligare uppmärksamhet till drinken, det blir ett 

”naturligt” diskussionsämne då Bond vill ha sin drink tillrättad på ett icke-traditionellt vis.  

Bild: www.perhapsgingersnaps.com 

 

I Skyfall  uttalar Bond inte sin signaturbeställning en enda gång. Det finns dock en scen som 

utspelar sig på ett kasino i Shanghai där det antyds att han dricker en Vodka Martini. Scenen 

börjar med en närbild på 

bartendern som skakar en 

drinkshaker, häller upp 

innehållet i ett martiniglas 

och serverar Bond. 

Shakern, glaset och Bond 

är tillräckliga indikationer 

för att dra slutsatsen att det 

är en specialbeställd Vodka 

Martini.  

 

Bild: www.007museum.wordpress.com 
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Den subtila intertextuella referensen påvisar vilka extremt starka produktassociationer som 

har skapats till Bondkaraktären, det är inte bara produktplaceringar som inbringat pengar till 

produktionsbolaget, det är väl valda märken som bidragit till formandet av Agent 007. 

Betydelsen av denna ”image” i en social och samhällelig kontext diskuteras vidare nedan.  

 

7.1.2 Aston Martin 
 

Aston Martin DB5 dyker upp först i Goldfinger (1964) men har blivit en viktig del av 

Bondtraditionen. Bilar är intressant att studera då de har förmågan att utgöra en stark och 

tydlig identitetsmarkör och regissörer väljer sina filmkaraktärers färdmedel med noggrannhet. 

Bilmärken och modeller särskiljer stadsbor från landsbor, singlar från familjer, män från 

kvinnor, de förmedlar ekonomisk status och stil (Lehu 2007:44-45). Aston Martin är ett 

engelskt märke som skapades i mitten av 1910-talet och specialiserade sig på lyxiga 

sportbilar, det passade således den brittiska underrättelsetjänstens främsta gentlemannaagent 

som handen i handsken. 

                                                                                                             

Bild: www.topgear.com 

 

I Skyfall introduceras Aston Martin DB5 under filmens andra halva, strax efter att Silva rymt 

från MI6 och demolerat delar av Londons tunnelbana. Då det står klart att M är hans primära 

mål blir det Bonds uppgift att skydda henne. Scenen börjar med att Bond och M anländer med 
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bil till en mörk, ödslig gata. Det är natt eller sent på kvällen och de är ensamma där. På gatans 

högra sida ligger en enkel byggnad, fasaden är helt kal sånär på några små fönster och lampor 

som utgör den enda belysningen.  På andra sidan ligger en tegelbyggnad med flera portar, 

utifrån västerländska koder kan man ana att det är lagerförråd. Bond låser upp en av portarna 

och skjuter den tunga dörren åt sidan. Lokalen lyser upp till ljudet av den klassiska 

Bondmusiken, i centrum står den karaktäristiska silverfärgade Aston Martin DB5, det är ingen 

tvekan om att bilen är huvudrollsinnehavaren i scenen. Bond förklarar att problemet med nya 

bilar är att de är lätta att spåra varpå M konstaterar sarkastiskt ”I suppose that’s completely 

inconspicuous”. De sätter sig i bilen och kör iväg. När M undrar vart de är på väg svarar Bond 

”Back in time” vilket både syftar på bilen och att de ska besöka Bonds barndomshem i 

Skottland. 

 

Hela scenen är uppbyggd av intertextuella referenser som vilar på att publiken har sett några 

av äldre filmerna där bilen och den klassiska musiken förekommer. Utan vetskapen om den 

intertextuella relationen mellan Aston Martin DB5 och James Bond framstår scenen som en 

plump och löjligt övertydlig produktplacering. Det är endast Bonds status som 

populärkulturell ikon som gör att den här typen av placeringar har möjlighet att berika de nya 

filmerna. Scenen påvisar även, precis som i fallet med Vodka Martinin, de oerhört starka 

produktassociationerna som finns till Agent 007 och betydelsen av denna ”image”. En 

förklaring till varför Vodka Martinin och Aston Martin har blivit så betydelsefulla för 

karaktären James Bond står att finna i den psykoanalytiska teorin om voyeurism (se kapitel 

5.3) och ”the society of the spectacle” (se kapitel 4.3).  

 

Även andra former av konsumtion definierar Bonds image, nämligen sporter och spel. Dessa 

framhäver även hans egenskaper som gentleman i form av sportslig etik och vikten av att följa 

spelets regler. Den absolut första scenen i Dr. No utspelar sig på en exklusiv klubb i London 

där Bond deltar i ett parti högsatsningspoker. Precis innan han flyger till Jamaica utspelas en 

kort scen i hans lägenhet där den vackra kvinnan från pokermatchen står endast iförd en av 

hans skjortor lekfullt testar hans golfutrustning. Bond ägnar sig åt konsumentsporter (golf, 

kasinospel) som är dyra utan att för den skull ha specifika klasskonnotationer, kricket och 

hästpolo är exempel på sporter som har starka överklasskonnotationer.  

 

I Skyfall skickas Bond till Shanghai och stadens visas från sitt absolut vackraste och mest 

häpnadsväckande sida. Det inleds med en nattlig vy där skyskraporna lyses upp av neonljus 
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och ett fantasieggande skimmer ligger över staden. Hotellsviten går i varma, gyllene toner och 

pryds av traditionella kinesiska dekorationer och textilier. Bonds ankomst till ett lyxigt kasino 

är en ordlös scen som helt fokuserar på den visuella effekten av hundratals kinesiska 

ljuslyktor som svävar över vattnet i natten. Detta är exempel på hur den visuella, 

voyeuristiska, upplevelsen av exotiska resmål utgör en viktig del av Bonds värld. 

 

7.1.3 Dom Perignon  
 

Nitins menar att produkter traditionellt har används i filmerna för att illustrera Bonds, och 

Englands, överlägsenhet gentemot fienden och andra livsstilar (Nitins 2011:45). Även om 

antagonisterna delar överklasslivsstilen och vistas i lyxiga miljöer påvisar Bond att hans 

märkeskännedom och smak är snäppet vassare vilket kan identifieras i Dr. No (1962) och 

scenen där Bond och Honey just tillfångatagits. De har drogats och tvingats byta kläder för att 

dela en måltid med Dr. No. Bond befinner sig i ett tydligt underläge, han är obeväpnad i 

fiendens läger och är omringad av vakter. Dr. No sitter vid bordets kortsida, som en 

middagsvärd, och hans fångar placeras mitt emot varandra på långsidorna, som gäster vid en 

fin bjudning. Bordet är dukat med mängder av delikatesser, det tydliggör att fienden inte är 

någon simpel skurk utan en sofistikerad motståndare värdig Bond. De för en rapp och fyndig 

dialog där det framgår att Dr. No försöker värva Bond i sin amoraliska hämndaktion mot den 

civiliserade världen. Men Bond står självklart emot som den trogna brittiska patriot han är. 

Dr. No beordrar då att Honey förs bort varpå Bond rycker tag i en champagneflaska för att 

använda som vapen och rädda Honey. Han övermannas dock av de tungt beväpnade vakterna 

och Dr. No anmärker drygt ”That’s a Dom Perignon ’55, it would be a pity to break it” varpå 

Bond svarar ”I prefer the ’53”. Med den enkla kommentaren demonstrerar Bond sin 

överlägsna smak vad gäller champagne, en metaforisk ståndpunkt som förmedlar att den 

amoraliske, nationslöse Dr. No inte har övertaget.  

 

Nitins beskriver liknande scener som återfinns i The Man With The Golden Gun (1974) och i 

Goldfinger (1964) vägrar Bond att dricka Dom Perignon som är över 38 grader Farenheit. I 

From Russia, With Love (1963) väcks Bonds misstänksamhet när en kontaktperson beställer 

rött vin till fisk, senare visar sig denne vara en förrädare. Produktassociationer har alltså 

används i filmerna för att särskilja Bond från fienden, andra karaktärer och agenter samt 

allmänheten (Nitins 2011:46). Bonds filmdebut råkade även sammanfalla med att den 
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traditionella könsordningen föll samman. Detta berodde delvis på kvinnornas intåg på 

arbetsmarknaden vilket gjorde att männen förlorade sin exklusiva roll som familjeförsörjare, 

men även att formella institutioner såsom äktenskap och prostitution inte längre styrde 

sexualiteten. De nya sociala strukturerna kan definieras av konsumtionsbaserade 

livsstilsguider, exempelvis damtidningar och herrtidningar som berättar vilka resmål, kläder, 

smycken, drinkar, mat och upplevelser som ska konsumeras. I denna kontext fungerade Bond 

som den nya representationen av maskulinitet som definierades av frihet från äktenskap, stor 

märkeskännedom, oklanderlig stil och smak samt ”license to look” (Denning 2009:73). 

 

Bild: www.jamesbond.wikia.com 

 

Uppvisandet av märkeskunskap som beskrivet ovan återfinns inte i Skyfall. En av 

anledningarna kan vara att James Bond redan är en väletablerad karaktär i populärkulturen 

och de ovan beskriva egenskaperna tolkats ändå in hans personlighet. Publiken vet att Bond 

har exklusiv smak och oklanderlig stil. En annan anledning kan vara den nya riktning som 

evolutionen av Bond har tagit i och med att skådespelaren Daniel Craig axlade rollen, vilket 

diskuteras mer ingående i samband med produktplaceringen av Heineken.  

 

Daniel Craigs Bond går mot en mer sammansatt karaktär och hans tidigare okända ursprung 

målas delvis upp i Skyfall. Filmen är betitlad efter Bonds barndomshem i Skottland som visar 

sig vara ett gediget gammalt stenhus ödsligt beläget ute i den skotska vildmarken. Den 
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psykologiska utvärderingen som görs när han ansöker om att återträda i aktiv tjänst påvisar ett 

”olöst barndomstrauma” vilket antagligen syftar till hans föräldrars tidiga död. Mer är så 

framkommer dock inte och i slutet av filmen spränger Bond sitt barndomshem i kampen mot 

Silva, han tycks tveka ett ögonblick men konstaterar slutligen att ”I always hated this place”. I 

Skyfall har alltså Bonds uttalade märkeskännedom, stil och smak tonas ner medan hans 

ursprung och mänskliga felbarhet får större plats.  

 

7.2 Nationalism och könspolitiska budskap 
 

Bonds marknadsföringskraft bevisades i GoldenEye (1995) där BMW visade sin nya modell 

Z3 Roadster, bilen sålde ut innan den ens nått utställningshallarna (Nitins 2011:38). Detta 

beror på ”fantasieffekten” på framförallt manliga konsumenter. Vissa menar att fandomen 

bygger på att Bond gör allt en man vill göra: kör de bästa bilarna, äter på de bästa 

restaurangerna, träffar vackra kvinnor, besöker exotiska platser… och han behöver inte vara 

miljonär för att leva lyxlivet, notan går till den brittiska underrättelsetjänsten. Bond 

personifierar den vanlige medelklassmannens ambition om en glamorös tillvaro (Cappi 

2006:159). Men Bonds liv är även fyllt av livsfarliga uppdrag, tortyr, osäkerhet (ska den 

vackra kvinnan han delar säng med för stunden visa sig vara en torped eller fiendespion?) och 

svåra förluster. Hoppa fallskärm, åka skidor offpist, klättra omkring på tåg i rörelse och andra 

riskfyllda aktiviteter tillhör hans vardag. Fleming inspirerades av Hemingway i romanen You 

only live twice där titeln syftar till att en persons andra liv börjar först när denne sett döden i 

vitögat. Bond gör detta om och om igen vilket påminner publiken om att inte slösa bort sina 

liv. Och vem behöver utsätta sig för farliga aktiviteter när man kan leva ut äventyr genom 

Bond (Cappi 2006:159-160)? Detta beskriver udden av magidelen på 

marknadsföringsspektrumet och det skapar även utrymme för produkter som inte tillhör 

vardagskonsumtion.  

 

7.2.1 Walther PPK  
 

Vapnet Walther PPK har blivit ikonisk för James Bond då samtliga skådespelare som 

porträtterat agenten har använt det. Vapnet utgör den mest framträdande produktplaceringen 

Dr. No eftersom en hel scen ägnas åt att Bond presenteras för sitt nya vapen. Scenen utspelar 

sig i början av filmen på M’s kontor när Bond informeras om uppdraget på Jamaica. Enligt 
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Stock fungerar M’s kontor som en metonym för England, det hade ungefär samma stil och 

utformning i 35 år. Ett rymligt kontor med polerade träväggar, ett par fönster och flera små 

bord på bägge sidor om dörren. Det stora antika skrivbordet är vänt mot dörren och gästerna 

placeras i läderfåtöljer med ryggen mot ingången. Rummet konnoterar stabilitet, 

konservativitet och pålitlighet. Kontoret pryds av flera inramade målningar av stora 

segelskepp, ett flaskskepp, små dekorationskanoner, byster av viktiga historiska personer, 

gedigna gröna gardiner samt en antik jordglob där Englands imperialistiska erövringar finns 

markerade (Stock 2009:252). Fartygen symboliserar kärnan i Englands stormaktstid eftersom 

dessa möjliggjorde handel och kolonialisering över haven. Inredningen är en nostalgisk 

återblick till Englands stormaktstid och underbygger M’s auktoritet som chef för Secret 

Service. Denna historiska nationalism blir en viktig ståndpunkt i det internationella 

sammanhanget.  

Bild: www.youtube.com 

 

Innan Bond skickas iväg till Jamaica äntrar Q rummet med en liten trälåda. Bond beordras att 

visa sitt vapen som till M’s stora missnöje är en ”damn Beretta” och Q konstaterar att den är 

”nice and light, perfect in a ladys hand bag”. M klargör att Bond hädanefter kommer att bära 

en Walther, om han inte hellre återgår till vanlig underrättelsetjänstgöring, ”the 00-status 

gives you licence to kill, not to get killed”. Därefter beskriver Q i målande termer Walther 

PPK det är ett bättre vapen. Dialogen implicerar att det pålitliga vapnet kan rädda livet på 

Bond, att det är en livförsäkring i hans riskfyllda yrke. Själva vapnet visas aldrig i närbild, 
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fokus ligger på dialogen och de språkliga tecknen. I scenen kontrasteras två vapen mot 

varandra, Berettan som associeras till ”a ladys hand bag” medan Walther PPK har ”the 

delivery like a brick through a plate glass window”.  

 

Waltherpistolen tilldelas stereotypiskt maskulina egenskaper, kraftfullhet och effektivitet. 

Detta är ett uttryck för de könspolitiska budskap som förmedlar nationell identitet och 

internationell säkerhet i Bondfilmerna som historiskt förhåller sig till Kalla Kriget. Tremonte 

& Racioppi skriver att Bond personifierar brittisk nationalism efter Andra Världskriget då det 

Engelska samhället led av krigets förödelse. Landet genomgick även en ”identitetskris” och 

måste återuppfinna sig själv som en post-imperialistisk aktör. Bond har hela världen som sin 

arbetsplats och ska skydda nationen mot externa hot såsom massförstörelsevapen, terrorism, 

illegal vapenhandel och statliga konflikter. I Kalla Kriget-kontexten krävde denna uppgift 

tydligt brittiska egenskaper kombinerat med internationalism och en ärftligt anti-auktoritär 

personlighet som inte kan domineras (Tremonte & Racioppi 2009:184). Han tilldelas 

dessutom, liksom vapnet, mycket manliga egenskaper genom att vara fysiskt överlägsen och 

alltid besegra sina fiender samt förföra även de mest svårflörtade kvinnorna.  

 

7.2.2 Walther PPK anno 2012 
 

I Skyfall introduceras vapnet i en scen som utspelar sig på ett konstmuseum. Omgivningen 

konnoterar lugn, en sofistikerad och kontrollerad stämning, långt ifrån de brutala situationer 

vapen normalt associeras med. En ganska sliten Bond sitter på en bänk och betraktar en tavla 

av ett gammalt krigsskepp som bogseras. Skeppet får en metaforisk betydelse eftersom scenen 

utspelar sig kort efter att Bond har genomgått fysiska och psykiska tester för att se om han kan 

återträda in i aktiv tjänst efter svåra skador och lång frånvaro. Han fick kämpa sig igenom 

testerna och misslyckades med prickskjutningen. Bond (som i sin tur personifierar England) 

liknas vid det gamla krigsskeppet som efter många utkämpade strider slutligen måste bogseras 

bort.  

 

En ung glasögonprydd man sätter sig bredvid Bond och inleder en konversation. Han säger att 

det är synd att ett så fint skepp ska skrotas, men att det antagligen är oundvikligt med tiden. 

Den unge mannen frågar vad Bond ser i målningen varpå denne barskt svarar att det enda han 

ser är “a bloody big ship”. Därmed återtar han kontrollen över situationen och bryter 
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antydningen att hans (och Englands) tid är förbi. Det visar sig att den unge mannen är Q och 

han ger Bond en liten svart låda som innehåller ett vapen. Q berättar att det är en Walther 

PPK/S utrustad med handavtrycksläsare vilket gör att endast Bond kan avlossa den, han 

länkas därmed samman med vapnet. Denna första interaktion mellan Bond och den nye Q 

präglas av misstro, Bond insinuerar att Q är för ung och oerfaren medan Q insinuerar att Bond 

är för gammal och att det traditionella spionagearbetet har spelat ut sin roll. Ifrågasättandet av 

Bonds kapacitet, Secret Service relevans och därmed metaforiskt Englands roll i det 

internationella sammanhanget är ett återkommande tema i Skyfall. Filmen slutar givetvis med 

att Bond genom en nästintill övermänsklig prestation besegrar fienden och Secret Service 

bevisar sin betydelse för den nationella (och internationella) säkerheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: www.empireonline.com 

 

Bond använder alltid sitt vapen med en självklar enkelhet som gör att pistolen uppfattas som 

en kroppslig förlängning. Detta förmedlar att England (förkroppsligad i Bond) förblir 

kompetent och en kraftfull internationell aktör, om inte genom en överväldigande militär kraft 

så genom sin teknologiska skicklighet, intelligens och mod. Teknologierna blir en förlängning 

av den könskodade kroppen, de förstärker Bonds fysiska styrka genom hur han använder dem. 

De sammantagna resurserna av Bonds kompetens och de teknologiska hjälpmedlen skapar 

hans (och Englands) fullständiga status (Tremonte & Racioppi 2009:195).  
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Handavtrycksläsaren finns inte på en Walther PPK/S i verkligheten (Walther Arms, 2013) 

men i filmen får den en betydande roll när en antagonist får tag på pistolen under ett slagsmål. 

Han siktar mot Bond som bara lugnt borstar av sig, rättar till sin kostym och önskar sin 

motståndare lycka till. När antagonisten trycker av lyser tre röda dioder upp under pistolens 

hane, inget skott avlossas och Bond överlever. Vapnet och de scener som framställer vapnet 

befäster den klassiska manlighetsmyten, Bond är en actionhjälte som kastar sig in i livsfarliga 

situationer utan att tveka. De potentiella konsumenterna i verkligheten kommer aldrig att 

behöva vapnet på samma sätt som en fiktiv hemlig agent, köpkraften ligger snarare i de 

egenskaper som Bond transponerat till just det vapnet och möjligheten av själv känna av dessa 

genom att hålla i det.   

 

De könspolitiska budskap Tremonte & Racioppi beskriver (se kapitel 4.3) genomsyrar även 

Skyfall, både genom framställningen av Bond och genom framställningen av den kvinnliga M. 

Hennes egenskap som heterosexuell kvinna får betydelse när Silva vid upprepade tillfällen 

kallar henne för ”mother” vilket blir en stark koppling till uttrycken ”Mother England” och 

”the Motherland” (fosterlandet). Medan Bond och M visar tillit, trogenhet och hoppfullhet för 

sitt land är Silva en nationslös terrorist med otydlig sexualitet. Först insinueras det att han har 

en sexuell relation med Sévérine (som han även misshandlar och mördar). Sedan gör han 

sexuella närmanden mot Bond, vilket förvirras ytterligare när han talar om M som ”mother” 

till dem båda vilket implicerar ett broderligt förhållande dem emellan. Återigen uppvisar 

antagonisten en otraditionell sexualitet som representerar hotet mot det goda systemet. 

 

Teknologier är numera invävda i vår vardag, såsom mobiltelefoner med GPS, datorer, 

internet, övervakningskameror, informationslagringsenheter. Vardagliga tekologier är 

essentiella för MI6 uppdrag och Bonds överlevnad. Användandet av dessa förankrar filmerna 

i verkligheten, även genom att framhålla betydelsen av den fysiska kroppens kapacitet att 

navigera i geostrategiska utrymmen i kampen mot de hot som finns mot den globala 

marknaden och internationella säkerheten (Tremonte & Racioppi 2009:196). 

  

Det märks en tydlig förändring i relationen mellan teknologi och Bond i Skyfall. I scenen där 

Bond får sin personligt anpassade Walther PPK påpekar han att utrustningen är ovanligt 

sparsam, endast ett vapen och en radiosändare, och Q kommenterar torrt ”What did you 

expect, an exploding pen? We don’t do that anymore”. Q förmedlar att den främsta 

krigföringen sker på internet med kommentaren att han kan göra mer skada iförd pyjamas 
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innan sin första kopp Earl Grey än vad Bond kan göra på fältet under ett år. Silvas främsta och 

farligaste egenskap är också som hacker, det är genom att hacka sig in i MI6 datorer han 

åsamkar mest skada. Under sitt första möte med Bond berättar Silva hur han från sitt högsäte 

kan manipulera aktiekurser och valresultat. Detta reflekterar den ökade betydelsen av internet 

i det moderna samhället. Västvärldens hela samhälleliga struktur vilar på databaser (pengar, 

personuppgifter, statliga finanser) och det skulle få förödande konsekvenser om dessa 

databaser manipulerades eller förstördes. I kampen mot Silva är Q’s främsta vapen hans 

egenskaper som hacker, inte förmågan att skapa fyndiga gadgets. I denna omvärldskontext 

uppvisar England således sin genialitet på det område där makten finns, nämligen online. 

Samtidigt minskar möjligheterna för ord/hand-placeringar i form av gadgetiserade produkter.  

 

7.3 Den filmiska blicken – objektifiering och kommersialisering 
 

Skräddarsydda kostymer är en klassisk utstyrsel som enligt västerländska koder konnoterar 

klass, välstånd, stilmedvetenhet och världsvana. Det exklusiva plagget är avgörande för att få 

respekt, eller ens tillträde, i vissa exklusiva sammanhang. Även vid internationella formella 

sammankomster, såsom världspolitiska toppmöten, är det brukligt att bära kostym vilket gör 

att plagget aktiverar myter om makt. För Agent 007 har den skräddarsydda kostymen blivit ett 

signaturplagg. Det fungerar som både en metafor och en metonym, ovan nämnda egenskaper 

associeras till karaktären, och klädseln är en detalj som representerar helheten. Inom genren 

”actionfilm” kännetecknas Bond av sin skräddarsydda kostym på samma sätt som 

Spindelmannen eller Batman kännetecknas av sina utstyrslar. 

 

7.3.1 Savile Row 
 

Skräddaren Anthony Sinclair på Savile Row skapade de klassiska, stilfulla kostymerna i Dr. 

No som kom att bli tongivande för karaktären (Clothes on film, 2013). James Bond bär 

Anthony Sinclairs kostymer genom hela Dr. No men följande analys fokuserar på en scen 

cirka trettio minuter in i filmen där skrädderiet inkorporeras i dialogen. Scenen utspelar sig i 

ett lagerutrymme bakom Puss Fellers bar där Bond lurats in i ett bakhåll av Quarrel. Bond har 

dock lyckas ta kontroll över situationen när ytterligare en person dyker upp bakom honom och 

säger ”Hold it” med amerikansk accent. En kostymklädd, beväpnad man med mörka 

solglasögon kliver in i bilden precis bakom Bond som i sin tur släpper vapnet. Männen 
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positioneras bredvid varandra i bilden vilket betonar likheterna dem emellan, längd, ålder, 

kroppsbyggnad och kläder. Det krävs tre män och pistolhot för att övermanna Bond som trots 

den pressade situationen verkar lugn och oberörd. Quarrel muddrar Bond vilket skapar extra 

fokus på kläderna. Hans välbyggda kropp fyller ut dem på ett extra fördelaktigt sätt när de 

exponeras i sökandet efter gömda vapen. När inget hittas frågar amerikanen “Interesting, 

where were you measured for this bud?” varpå Bond nonchalant svarar “My tailor, Savile 

Row”. Då konstaterar amerikanen att han måste vara James Bond och avslöjar sin egen 

identitet som CIA-agent på samma uppdrag som Bond.  

                                                                                           Bild: www.mattderody.com 

 

Savile Row är en anrik gata i London blev känd för sina skickliga herrskräddare. 

Ursprungligen var de måttbeställda kostymerna endast tillgängliga för societeten vilket gör att 

gatan konnoterar överklass och aktiverar myter om brittiska herrskap och aristokrati. Värt att 

notera är att dessa konnotationer och myter är beroende av brittiska kulturella koder, är man 

inte engelsman eller väldigt intresserad av herrmode känner man inte nödvändigtvis till Savile 

Row. Meningsutbytet i scenen påvisar subtilt skillnaden mellan de två männen, amerikanens 

skräddare är ”a guy in Washington” och han framstår som okunnig gentemot Bonds självklara 

och exceptionellt goda smak. Bonds brittiska sofistikation framhävs i förhållande till 

amerikanen vilket i sin tur vilar på brittiska myter om amerikaner.  
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Vad som gör den ovan beskrivna scenen extra intressant är att den påvisar en vändning i 

synen på och framställningen av manskroppen som är kopplat till konsumtion. 

Översexualisering, exponering och objektifiering av kvinnokroppen i film har analyserats och 

diskuterats flitigt sedan 70-talet utifrån teorier om “den filmiska blicken” (the cinematic gaze) 

och “den manliga blicken” (the male gaze). Bondfilmerna tycks vara ett skolexemplar på hur 

den manliga blicken riktas mot kvinnor på ett sexuellt sätt, den kvinnliga huvudrollen i Dr. No 

heter Honey Rider, ett typexempel på de tidiga Bondbrudarnas sexuellt suggestiva namn 

(Nitins 2011: 28). I större delen av filmen exponeras hennes kropp i bikinis och små 

genomskinliga plagg, utöver det gjordes även en obligatorisk plåtning för Playboy. Scenen 

ovan påvisar dock hur den filmiska blicken vänds mot Bond när han muddras, det är 

manskroppen som erbjuds visuellt och som en mannekäng visar upp kostymen. 

 

Nitins skriver att den filmiska blicken har betydelse för konsumtion förknippat med filmer. 

Enligt psykoanalytisk filmteori är filmers underliggande dragningskraft av voyeuristisk natur, 

att se utan att synas. Åtrå/begär är en essentiell komponent av filmmediets framgång (Nitins 

2011:32). Den kvinnliga blicken präglas också av begär men inte nödvändigtvis av sexuell 

natur. En serie närbilder av kvinnokroppen skapar fascination hos den kvinnliga åskådare 

vilket kan tolkas som en form av intimitet. Kvinnors begär grundas på att vilja vara den 

kvinnliga formen som exponeras. Känslan av identifikation gör att kvinnliga åskådare vill 

förändra sitt utseende för att bättre efterlikna objektet för deras beundrande blick. Detta utgör 

grundförutsättningen för kommersialiseringen av kvinnliga kändisar, genom specifika 

produkter (framförallt smink och kläder) kan kvinnor imitera den åtråvärda kvinnliga formen 

(Nitins 2011:34). Kvinnliga filmstjärnor har traditionellt används för att sälja alla typer av 

produkter, från skönhetsattiraljer till hushållsapparater. På 30-talet var Hollywoodstjärnorna 

den största influensen på kvinnomodet över hela världen. Hollywood sålde sina stjärnor som 

ikoner för kvinnlig attraktivitet, vars skönhet kunde efterliknas genom inköp av speciella 

produkter. Den manliga blicken objektifierade den kvinnokroppen medan den kvinnliga 

blicken kommersialiserade den.  

 

Nitins menar att en närmare inspektion av Bondfilmerna avslöjar ett komplext förhållande till 

the cinematic gaze och att objektifierings- och kommersialiseringsprocessen även återfinns av 

manskroppen (Nitins 2011:27). På flera sätt betonas Bonds sexighet lika mycket som 

Bondbrudarnas vilket skapar en ”flytande åtrå”. Vissa menar att de patriarkala och 

heterosexuella ideologierna som dominerar samhället omöjliggör att manskroppen blir objekt 
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för en erotiskt laddad manlig blick (Nitins 2011:35). Nitins argumenterar dock för att 

Bondfilmerna (eller actionfilmer generellt) utmanar detta antagande. Då samhället blivit 

alltmer kommersialiserat har även manskroppen kommit att betraktats med en objektifierande 

blick. Detta har resulterat i en skiftning, kommersialisering och extrem upptagenhet av 

kroppen är centralt i den samtida kulturen som blir alltmer tvetydig, tveksam, bildcentrerad 

och könsneutral. Filmers handling kan inte enkelt delas upp i passiv/aktiv eftersom de 

manliga hjältarna både kontrollerar handlingen och erbjuds som sexuellt spektakel åt 

publiken, vilket Bondkaraktären är ett utmärkt exempel på. Sean Connery valdes på grund av 

sin maskulina attraktivitet och sexuella karisma. Producenterna hoppades att han både skulle 

tilltala kvinnorna sexuellt och uppmuntra en klassövergripande identifikation för männen. 

Connerys muskulösa fysik exponerades ovanligt generöst i Dr. No, i flera scener är han 

halvnaken med bar överkropp. Connery poserade även för GQ och Life Magazine med öppen 

skjorta vilket var banbrytande, sexighet kunde både vara maskulint och stilfullt, han 

personifierade den nya manliga kroppen som uppvisas (Nitins 2011:36).                                                            

 

Även Daniel Craig valdes på grund av sina fysiska attribut, muskulös, attraktiv och maskulin. 

I sin första Bondfilm Casino Royale (2002) finns en scen där en vacker kvinna rider över en 

sandstrand, hon stannar upp och kameran följer hennes intresserade och begärsfyllda blick till 

Bond som kliver upp ur havet endast iförd ett par åtsittande badbyxor, det är manskroppen 

som erbjuds för en erotisk blick. 

 

Den ökade sexualisering av manskroppen går att spåra till de feministiska rörelser som 

förändrat samhällskontexten och västerländska värderingar om kvinnlig sexualitet. Kvinnors 

förvärvsarbetande ökade stadigt efter andra världskriget och organiserade feministgrupper 

återkom starkt på 60-talet. Förutom lika rättigheter och lika lön krävde kvinnor ökad kontroll 

över sin kropp och sexualitet med preventivmedel och abort. På 70-talet kom ytterligare en 

feministisk våg då kvinnor krävde sann jämnställdhet och kulturella uttryck såsom filmer 

analyserades för att påvisa de patriarkala strukturer som hämmade kvinnor. Den feministiska 

debatten har skapat större frihet för kvinnlig sexualitet och därmed öppnat för objektifiering 

av manskroppen, något som kommersiella krafter utnyttjat till fullo. 

 

Utvecklingen mot en mer ”flytande åtrå” blir extra tydlig i Skyfall och scenen där Bond träffar 

Silva för första gången. Bond har blivit tillfångatagen och sitter fastbunden på en stol, i denna 

utsatta position blir han föremål för den manlige antagonistens subtila sexuella insinuationer 
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och sensuella beröring. Bond blir objektet för en manlig erotisk blick. Silva försöker få Bond 

ur balans genom förförelsen och säger provokativt ”How you are trying to remember your 

training now, what’s the regulation to cover this..? Well, first time for everything, yes?” varpå 

Bond oberörd svarar ”What makes you think this is my first time?”. Scenen påminner om när 

Bond träffar Dr. No för första gången men istället för att visa sin överlägsenhet med exklusiv 

smak bevisar kvinnotjusaren att han även kan hantera sexuella närmanden från en man. Detta 

reflekterar den ökade acceptansen för icke-heterosexuella uttryck i samhället. 

 

Nitins hävdar att Bondkaraktärens långa historia av märkesassociationer och 

produktplaceringar stärker objektifierings- och kommersialiseringsprocessen. Den nära 

associationen med specifika märken kommersialiserar karaktären, Bond har marknadsfört 

vodka, kläder, skor, klockor, underkläder, aftershave, trenchcoats. Antalet produkter har 

succesivt ökat med tiden, i Dr. No visades 11 produkter i 25 scener medan det i Casino 

Royale visades över 30 olika produkter i 90 olika scener. Filmerna omges även av 

merförsäljning i form av pennor, lunchlådor, handdukar, soundtrack och actionfigurer (Nitins 

2011:37). Bonds attraktionskraft på både kvinnliga och (homosexuella) manliga åskådare 

visar på att inte bara kvinnokroppen objektifieras och kommersialiseras. Reklammakare har 

länge hävdat att processen åtrå/begära-konsumera skiljer sig mellan män och kvinnor men 

Bond visar att det inte är så enkelt. Betraktarnas erotiska blick på manskroppen gynnar 

faschination och känslan av identifikation och därmed även önskan att efterlikna med hjälp av 

konsumtion. Bondfilmerna utmanar de könsspecifika sätten att titta på film och påvisar att 

både kvinnokroppen och manskroppen kan objektifieras och kommersialiseras (Nitins 

2011:38). 

 

7.3.2 Tom Ford 
 

Designern Tom Ford ligger bakom hela Bonds garderob i Skyfall men analysen nedan 

fokuserar på den skräddarsydda kostymen som exponeras i filmens inledning. Designern 

avslöjas inte under själva filmen men sammarbetet är del av en marknadsföringsstrategi som 

sträcker sig över andra mediekanaler, denna marknadsföringskontext påverkar analysen av 

kostymen. I en intervju med brittiska Vogue (Vogue UK, 2012-09-25) berättar Tom Ford att 

Daniel Craig bär hans kläder även utanför filmerna och att han därför vet vilken stil som 

passar skådespelaren bäst. Uttalandet för två paradigm närmare varandra, verklighetens 
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skådespelare Daniel Craig samt spelfilmens James Bond. I sammarbetet med filmens 

kostymdesigner behövde Tom Ford inte modifiera kostymerna speciellt mycket eftersom 

“James Bond is a bit like our guy - classic and extremly elegant”.  Modeindustrin är en social 

institution som omges av myter. Vouge-intervjun befäster den övergripande modemyten att 

kläder kan framhäva, definiera och nästan skapa specifika egenskaper hos bäraren. 

Kläddesigners bygger sin marknadsföring på specifika konnotationer till sina plagg som 

skapar eftersträvansvärda “typer”, “our guy” som Tom Ford uttrycker det. Genom 

produktplaceringar i fiktiva sammanhang som spelfilmer kan associationer transponeras från 

andra paradigm, genom att placera kostymen i Skyfall transponeras spänning och action till ett 

annars ganska propert och affärsmässigt plagg.  

 

Skyfalls inledande scen utspelar sig i en dunkel korridor, man kan bara urskilja siluetten av en 

atletisk, kostymklädd man som går mot kameran. Han rör sig ljudlöst och målmedvetet med 

höjt vapen, stämningen är tryckt och olycksbådande. I slutet av korridoren finns en 

ljusstrimma i ansiktshöjd som avslöjar mannens identitet i närbild, en sammanbiten James 

Bond. Han stiger in i ett rum där dagsljus flödar in genom några fönster och finner en kaotiskt 

scen med flera döda. När han går omkring och undersöker rummet faller dagsljuset på honom 

och kostymen exponeras ur olika vinklar, den perfekta passformen och det exklusiva 

materialet är en självklar del av Bond, man ifrågasätter inte ens att han har på sig en kostym 

till ett sådant uppdrag. 

 

Bond har på sig samma kostym i hela inledningssekvensen, under en biljakt, skottlossning, 

samt en motorcykeljakt genom trånga gränder och över hustak. Slutligen hamnar han på ett 

tåg i rörelse, kostymen är alltjämt hel och välsittande, den blir inte ens dammig eller skrynklig 

av de actionfyllda aktiviteterna. Under beskjutning klättrar Bond in i en grävmaskin som står  

på tåget, han träffas i höger axel men det bekommer honom inte. När skurken kopplar isär 

vagnarna kör Bond ner skopan i vagnen framför och klättrar över. Han hoppar smidigt ner i 

den demolerade vagnen med en skottskadad axel och kameran fångar honom rakt framifrån. 

Det första han gör att rätta till kostymen, utan en antydan till smärta från skottskadan, 

prioriteringen är att se bra ut. När M frågar om han är okej svarar han nonchalant “Just 

changing carrages”. Bond har här kombinerat två myter som i andra sammanhang är 

varandras motsatser, den om manlighet och den om mode. Manlighetsmyten bygger på att han 

håller huvudet kallt i de mest kaotiska situationer, är vältränad och stryktålig, orädd och 

oberörd av fysisk smärta. Modemyten bygger på att det viktigaste är att presentera ett snyggt 
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och välkomponerat yttre. Traditionellt har modemyten hängt samman med kvinnlighetsmyten 

(den objektifierade kvinnokroppen vars främsta egenskap är att vara vacker och visuellt 

tilltalande) men Bond kombinerar den även med manlighet. Detta påvisar hur utvecklingen 

mot en objektifierad manskropp gör att modeindustrin fångar in en ny målgrupp.  

Bild: www.thesuitsofjamesbond.com 

 

7.4 Bonds personlighetsutveckling 
 

Den kanske mest uppmärksammade och kritiserade produktplaceringen i Skyfall är Heineken. 

Ölmärket har förekommit i en tidigare film men då endast i bakgrunden då en lastbil fylld 

med flaskor demolerades i en biljakt. I Skyfall var dock överenskommelsen sådan att Bond 

skulle dricka ölen i en scen (förutom den omgivande reklamkampanjen). För den inbitne 

Bondfantasten blir det givetvis svårt att föreställa sig att Agent 007 med sin exklusiva smak 

skulle konsumera en vardaglig dryck som konnoterar lägre medelklass och arbetarklass. Öl 

hör hemma i lokala pubar och sportbarer, inte lyxiga och glamourösa överklassmiljöer. Den 

bistra sanningen var dock att filmens produktionsbolag MGM gått i konkurs och Heineken 

betalade motsvarande 30% av filmens produktionskostnader, ett erbjudande som blev 

nästintill omöjligt att tacka nej till om filmen överhuvudtaget skulle bli klar. Situationen 

illustrerar tydligt den hårda konkurrensen i filmbranschen, den ekonomiska aspekten var 

avgörande när det gällde produktplaceringen av Heineken. 

7.4.1 Heineken 
 

Ölen dyker upp i filmen strax efter inledningssekvensen som slutar med att Bond blir skjuten 

av misstag till följd av en direkt order från M. Han faller från en hög tågbro ner i en djup flod 
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med strida strömmar och scenen avslutas med orden ”Agent down…”. Bond överlever dock 

mirakulöst både fallet, floden och två skottskador. Medan M16 antar att Agent 007 avlidit och 

M formulerar hans dödsruna fördriver han i själva verket tiden på en undangömd tropisk ö. I 

denna kontext återfinns produktplaceringen av Heineken. Scenen utspelar sig i ett strandhus, 

istället för vanliga väggar är naturfärgade tyger uppspända på oregelbundna naturpinnar. I 

bakgrunden hörs vågor som mjukt rullar in mot en sandstrand, tygerna fladdrar stämningsfullt 

i havsbrisen. Omgivningen konnoterar anspråkslöshet, en naturnära, avslappnad och 

problemfri livsstil som man med västerländska koder förknippar med semesterparadis.  

 

Bond tumlar genom rummet med en ung, vacker mörkhårig kvinna, han trycker upp henne 

mot en stenvägg, hans agerande konnoterar målmedvetenhet och dominans, egenskaper som 

aktiverar den stereotypiska manlighetsmyten. I nästa klipp ligger Bond med bar överkropp i 

en säng med den vackra kvinnan bredvid. Hon är vänd mot honom och slingrar sig om hans 

kropp, all hennes uppmärksamhet riktas mot Bond, hon ser beundrande och frågande ut och 

kysser hans axel. Han ligger nonchalant och stirrar bortåt, till synes ointresserad av kvinnan, 

med tankarna på helt annat håll. Deras olika kroppsspråk konnoterar en ojämn relation, hon är 

fascinerad och förälskad medan han endast fördriver tiden och använder henne som plåster på 

såren. Denna arroganta inställning till kvinnor stämmer väl överens med den klassiska 

Bondkaraktären (och Flemings ursprungliga cyniska misantrop). Bond håller i en ölflaska och  

Bild: www.brandsandfilms.com 
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tar ett par klunkar, han verkar disträ, frånvarande, bekymrad och inte helt nöjd med 

situationen. I nästa klipp går Bond över stranden till den lokala baren där han sveper shots 

med en skorpion på handen. Hans äventyrslystnad, djärvhet och oräddhet finns kvar och får 

utlopp på det enkla sättet, han utmärker sig fortfarande från gemene man.  

 

I de ovan beskrivna scenerna är Bond inte längre en hemlig agent, han har gått under jord. 

Den tropiska omgivningen och det anspråkslösa boendet är långt ifrån Bonds vanliga 

lyxlivsstil vilket passar detta syftet. I det filmiska sammanhanget indikerar ölen Bonds tydliga 

avståndstagande från M16 och livsstilen som hemlig agent. Omgivningarna konnoterar lugn, 

avslappning, och i ett västerländskt sammanhang en semester på en såkallad paradisö, så långt 

från vardagens krav och problem som möjligt. Bond tilldelas därmed ”mänskliga” drag, även 

han behöver komma bort från sin vardag och koppla av, precis som alla andra. Detta 

förmänskligande av Bondkaraktären är ett genomgående tema i filmen, väl tillbaka på MI6 

klarar han inte av de fysiska testerna för att återinföras i aktiv tjänst, Bond är inte ofelbar och 

får mer sympatiska drag. Detta ligger i linje med andra actionfilmer som fokuserar mer på det 

mänskliga och felbarheten, Bruce Willis smått alkoholiserade polis i Die Hard, Christopher 

Nolans filmatiseringar av Batman och 2000-talets Spiderman, dessa hjältar tampas i högre 

grad med personliga problem och inre fiender, likväl som de externa fienderna. Bondfilmerna 

följer således en trend inom actiongenren och produktplaceringen av Heineken passas in i 

dessa textuella förutsättningar. 

 

Bonds personliga utveckling mot en mer realistiskt mänsklig karaktär illustreras metaforiskt i 

Skyfall genom vad som händer med den klassiska Bondbilen Aston Martin. När Silva 

attackerar Skyfall använder Bond bilens automatiska kulsprutor för att förvirra fienden. Bilen 

får dock betala med sitt liv för den heroiska insatsen då Silvas hypermoderna vapenarsenal 

fullkomligt demolerar den. Bilen får en hedersroll i Skyfall men samtidigt illustrerar den ett 

avståndstagande från den ofelbara, känslolöse och omänskligt pragmatiske Bond.  

 

7.4.2 Red Stripe 
 

Skyfall är dock inte den första Bondfilmen som har produktplacerat öl, i Dr. No förekommer 

märket Red Stripe. Produkten dyker upp i Puss Fellers bar där Bond sökt upp Quarrel som står 

i baren och dricker en Red Stripe, flera flaskor står även på rad i bakgrunden. Baren är 
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anspråkslöst dekorerad och har paneler och asymmetriska detaljer av bambustänger som 

konnoterar en exotisk semestermiljö. Quarrel är enkelt klädd med en illasittande röd t-shirt 

och hatt och passar in i den opretentiösa miljön. Bond sticker ut med sin skräddarsydda 

kostym och perfekt stylade frisyr, kontrasten mellan de två männen är knivskarp. Bonds 

klädsel konnoterar stil, klass, han beställer ingenting i baren vilket ytterligare signalerar att 

han inte hör hemma där. Bonds kroppsspråk är ändå avslappnat, han lutar sig nonchalant med 

armbågen mot bardisken, precis som Quarrel. Detta konnoterar självsäkerhet, även utanför sitt 

vanliga element är Bond självmedveten och bekväm.                                                           

Bild: www.businessinsider.com 

 

I den påföljande scenen har de bägge männen gått in i lagerutrymmet bakom baren. Lokalen 

är full av bråte och Quarrel sätter sig på en pall bredvid en hög staplade Red Stripe – 

kartonger, hans röda t-shirt framhäver ölmärkets röda logga. Mötet visar sig dock vara ett 

bakhåll, Quarrel drar kniv och Bond blir påhoppad bakifrån. Quarrel säger till Bond att det 

inte är någon idé att kämpa emot eftersom den andre brottas med alligatorer. Bond påvisar 

dock sin överlägsna fysiska styrka och skicklighet genom att kasta in överfallaren i de 

staplade Red Stripe-kartongerna och han landar dråpligt humoristiskt med benen i vädret. 
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Den stora skillnaden mot produktplaceringen av Heineken i Skyfall är att Bond själv inte 

associeras med ölen genom att konsumera den. Det är en suspekt informant som framstår som 

vardagligt stillös bredvid den perfekt stylade Bond. Quarrel visar sig förvisso vara en 

värdefull bundsförvant men i den aktuella scenen är han fortfarande misstänkt. Ytterligare en 

skillnad mellan produktplaceringarna i Dr. No respektive Skyfall är att i den förstnämnda 

befinner sig Bond på semesterparadiset Jamaica på ett uppdrag, han representerar sitt vanliga 

jag, Agent 007, som aldrig någonsin tappar fattningen oavsett vilka oväntade och livsfarliga 

situationer som dyker upp. I Skyfall representerar Bond inte Agent 007 när han dricker ölen, 

hans officiella image som internationell agent förblir därför intakt.  

 

7.5 En ekonomisk nödvändighet? 
 

Den här analysen avslutas med en reflektion över den ekonomiska verklighet som faktiskt styr 

filmbranschen. Motion Picture Association of America räknade ut att den normala kostnaden 

för att producera en film för något av de ledande produktionsbolagen (år 2004) hade stigit till 

98 miljoner amerikanska dollar (Lehu 2007:38). Detta är en kostnad som fortsätter att öka 

från år till år då konkurrensen på filmmarknaden bara hårdnar. Kraven på hög standard och 

teknisk kvalité bara ökar och de verklighetstrogna specialeffekter publiken vant sig vid är 

kostsamma. Filmprojekts inledande budget blir allt viktigare för att säkra hög kvalité på 

skådespelare, regissör och filmteam, vilket är avgörande när det gäller att locka publik. Det är 

inte alltid man tänker på att filmbranschen faktiskt är en arbetsmarknad som kräver många 

olika typer av kompetenser, projekt som måste kunna betala ut många lönecheckar. 

Produktplaceringar ger inte bara direkta ekonomiska intäkter utan tillhandahåller också 

nödvändig rekvisita, ju större produktioner desto mer rekvisita behövs. Actionfilmer är en 

genre som är speciellt beroende av dyr rekvisita då bilar och andra fordon demoleras. 

Samtidigt gör den ökade medienärvaron i samhället att även en ökad märkesnärvaro är 

naturlig. Det vore onaturligt om Bond inte använde mobiltelefoner, klockor och bilar, eller om 

en storstadsmiljö var helt fri från reklamaffischer.  

 

Den tekniska utvecklingen har även påverkat värderingar om filmkonsumtion. Piratkopiering 

och fildelning har möjliggjort gratis konsumtion av dyr underhållning och har visat sig vara 

oerhört svår att få bukt med, gamla Copy Right-lagar och bestämmelser räcker inte längre till. 

Vissa menar att de ökade intäkterna från produktplaceringar kompenserar de minskade 
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intäkter som är ett resultat av piratkopiering och fildelning (Lehu 2007:41). Ekonomiprofessor 

Neil Netanel vid UCLA tror att en tilläggsskatt på 4% på alla nya datorer och andra 

kopieringsmedier skulle ge 2 biljoner amerikanska dollar bara från den amerikanska 

marknaden, vilket ändå är en betydligt mindre siffra än de möjliga intäkterna från 

produktplaceringar. Frågan är om mediekonsumenterna verkligen skulle föredra ökade 

kostnader för datorer framför produktplaceringar, en skev kollektiv bestraffning då inte alla 

medieanvändare ägnar sig åt fildelning. 

 

Bondproduktionerna har med tiden ökat sina möjligheter för produktplaceringssamarbeten 

genom att expandera den möjliga konsumentgruppen och tilltala helt nya konsumentgrupper. I 

och med att de kvinnliga rollerna fick större utrymme fick de även ökade möjligheter till 

självständiga produktassociationer, Halle Berry gjorde exempelvis en kampanj för 

sminkmärket Revlon i samband med sin roll i Die Another Day (2002). Revlon har även 

lanserat en speciell 007 Collection som inspirerats av olika Bondbrudar. I samband med 

premiären av Skyfall släppte OPI släppte en nagellacksserie där varje färg betitlades som en 

Bondfilm och skådespelerskan Bérénice Marlohe (Sévérine) prydde reklamkampanjen (James 

Bond Lifestyle, 2013).   
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8. Slutsatser och förslag på fortsatt forskning  
 

Syftet med det här arbetet var att studera relationen mellan produktplaceringar och 

Bondfilmer ur ett historiskt perspektiv för att se hur filmernas karaktär har förändrats och om 

detta kan relateras till produktplaceringarna. Frågeställningarna var följande: Vilken betydelse 

får produkterna för handlingen och filmernas karaktär? Hur har produktplaceringarna 

förändrats med tiden och vilka samhälleliga, sociala och kulturella faktorer kan detta härledas 

till? Utifrån en mångperspektivistisk teoretisk ram omfattade analysen flera aspekter av det 

komplicerade ämnet. Nedan sammanfattas de viktigaste slutsatserna.  

 

På den textuella nivån har produkter haft stor betydelse för att definiera karaktären James 

Bond vilket kan sammanfattas på följande sätt: 

- Specifika märken såsom Vodka Martini och Aston Martin blev en viktig del av Bonds 

image i de tidiga filmerna. Märkena är exklusiva men utan specifika konnotationer till 

den brittiska (aristokratiska) överklassen. De konnoterar snarare den moderna, 

medvetna konsumtionen av lyxiga märkesprodukter. 

- Produkter användes i de tidiga filmerna för att särskilja Bond från fienden, andra 

karaktärer och allmänheten. Bonds (och Englands) överlägsenhet illustrerades genom 

hans oklanderliga smak, stil och märkeskännedom.  

De textuella förändringarna kan sammanfattas som följande: 

- De karaktäristiska produkterna (Vodka Martini och Aston Martin) används som 

intertextuella referenser i Skyfall. De utgör fortfarande en viktig del av karaktären 

James Bond men får snarare en nostalgisk betydelse som vilar på karaktärens unika 

historiska position i populärkulturen. 

- Bond uppvisar inte längre samma uttalade märkeskännedom vilket delvis kan 

förklaras av karaktärens etablerade roll i det populärkulturella medvetandet. Det 

reflekterar dock även en karaktärsmässig förändring som beskrivs i nästa punkt. 

- Image är fortfarande viktigt för Bond i hans arbete som internationell agent men i de 

nya filmerna ligger fokus på andra delar av karaktären som därför blir mer mänsklig, 

realistisk, rå och mörk. Detta följer en trend inom actiongenren där ”superhjältarnas” 

personliga problem och inre demoner får mer utrymme. Denna textuella utveckling 

möjliggör placering av ”okaraktäristiska” produkter såsom Heineken vilket beskrivs 

ytterligare nedan. 
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På den kontextuella nivån har produktplaceringarna framförallt fått ökad ekonomisk betydelse 

för filmerna. Actiongenren är speciellt kostsam på grund av specialeffekter och demolering av 

rekvisita. Den ökade konkurrensen på biomarknaden sätter press på filmproducenterna att 

skapa än mer extravagant underhållning. I Skyfall märks detta tydligast i produktplaceringen 

av Heineken, en investering som var alltför generös att neka, trots överenskommelsen att 

Bond själv skulle dricka ölen i en scen. De ovan beskrivna textuella förutsättningarna gör att 

produkten är svårförenlig med Bonds image, detta löstes dock med att placera produkten i en 

scen där han inte är Agent 007 utan ”gömmer” sig på en tropisk ö medan MI6 tror han är död. 

Kontextuellt har produktplaceringarna förändrats på följande sätt:  

- De är fler och är endast delar av omfattande reklamkampanjer som sträcker sig långt 

utanför själva filmen i ett samhälle som är genomsyrat av olika mediekanaler. 

Exempelvis nämns aldrig designern Tom Ford i Skyfall men övrig medial exponering 

tydliggör detta. 

- De riktas även mot andra konsumentgrupper än tidigare, framförallt kvinnor. Detta har 

delvis möjliggjorts i och med att kvinnor fått mer betydelsefulla och intressanta roller 

som en följd av de feministiska debatterna. 

- Fantasieffekten utnyttjas maximalt för att sälja produkter som inte tillhör 

vardagskonsumtionen eller fyller någon funktion utom att utlova en ”känsla” av Bonds 

egenskaper.   

 

På den sociohistoriska nivån har följande omständigheter påverkat produktplaceringarna: 

- Den nya samhällsklassen: Produktassociationerna i de tidiga filmerna var en viktig del 

av Bonds image i den nya samhällsklass som uppkom på 50 – 60 – talen. Betydelsen 

av image härleds till det hypervisuella moderna samhället (the society of the spectacle) 

som kännetecknas av produktionen av bilder och profilering av en lyxig, moderiktig 

image genom konsumtion av vissa produkter och märken. 

- Nationalism och internationell säkerhet: Bond representerar engelsk nationalism där 

hans livsstil framställs som överlägsen andra. Produkter såsom vapnet Walther PPK 

förtydligar hans maskulinitet som i sin tur försäkrar nationens säkerhet. I post-Kalla 

Kriget filmerna ligger ännu större fokus på maskuliniteten genom ökat våld och 

exponering av den muskulösa manliga kroppen. Bond använder teknologiska 

produkter med självklarhet och skicklighet vilket förmedlar Englands överlägsenhet 

trots att de saknar överväldigande militär kraft. 
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- Betydelsen av internet/databaser i dagens samhälle: större fokus läggs på krigföringen 

online och antalet gadgets minskar, därmed minskar även möjligheterna till ord/hand-

placeringar i form av gadgetiserade produkter. 

- Objektifieringen av manskroppen: den filmiska blicken riktas även mot manskroppen 

då samhället blir alltmer fixerat vid utseende. Objektifieringen av manskroppen 

resulterar i att även män upplever den identifikationsprocess som inbjuder till 

konsumtion av produkter som gör att de kan efterlikna de eftertraktade objektet. Detta 

gör dem till konsumenter på tidigare kvinnodominerade marknader som mode.  

 

Sammanfattningsvis har analysen påvisat att produkter bidrar till att definiera karaktären 

James Bond. Produktplaceringar har möjlighet att berika, förtydliga och illustrera filmer 

utifrån en kulturell kontext. Samtidigt kan ogenomtänkta placeringar få motsatt effekt om 

produkterna inte fyller någon ”naturlig” funktion och inte överensstämmer filmens karaktär.  

 

Fortsatt forskning kan förslagsvis handla om att finna en balans där produkter ges möjlighet 

att berika filmer. Den bistra sanningen är nämligen att produktplaceringar är en ekonomisk 

fråga och dagens filmindustri är beroende av dessa investeringar. Det skulle även vara 

intressant att studera vad som påverkar publikens inställning till produktplaceringar, eller 

förhållandet mellan publikens uppfattning om produktplaceringar och produkternas faktiska 

inverkan på filmer.  
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