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Abstract 

Title: Normative or stereotypical? :an analysis of the female characters in the Bond 

films as normative for the contemporary beauty-and women ideals.  

 

The purpose of this essay was to investigate how the James Bond films portray the 

beauty ideals for women during a 40-year period by looking at each woman from four 

different categories. The study used three Bond films, which were: The Man with the 

Golden gun from 1974, Goldeneye from 1995 and lastly Skyfall from 2012.  By using 

the semiotic theory with film analysis and Yvonne Hirdmans genus theories the main 

research question was: How has the contemporary beauty ideals for women reflected on 

the women’s characters in the James Bond films?  

The analysis showed that the women in the first movie mostly were portrayed with thin 

waists with a bigger bust area and with natural faces that had little makeup. The ideal 

around that time was that the focus on a woman’s body should be the breasts and that 

came across in the movie. In the other two movies the women’s body types hadn’t 

changed from the first movie, and the ideals around that time were those of a small body 

in general. The clothes followed the ideals of the second and third feminist waves that 

wanted that women should be able to wear whatever she wants which the two later 

movies showed. The second feminist wave were what started the thesis that women 

could do and work with the same things as men did. This was seen in the movies as the 

women worked as secretaries and agents and most of them could handle a weapon 

which is historically seen as a man’s job.  

 

Nyckelord 

Genus, James Bond, Kvinnoframställning, film, normer, skönhetsideal, Semiotik. 
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1 Inledning 
” On an obvious level, the film bodies we watch are and always have been 

“impossible”: they are, quite simply, not real, but made up of images and sounds and 

constructed through narratives.”1 På detta vis förklarar Chris Holmlund den 

människokropp som dagligen visas på biografer och i filmer och serier i hem runt om i 

världen. Han anser att den kropp som Hollywood presenterar för den vanliga människan 

är en fantasikropp skapad av berättandet i den kontext den befinner sig, tillsammans 

med ljud och olika bilder. Människokroppen och diskussioner kring hur den ska se ut 

och vara har alltid funnits, och speciellt när det kommer till film och andra sorters 

medier där det onekligen ofta är kroppar och utseende som ligger i fokus. Ett fenomen 

som varit fokus för en mängd olika diskussioner och argumentationer sedan människor 

fick skymten av dem i den första bondfilmen Dr.NO från 1962 är bondbrudarna. 

Diskussionerna har varit många och spretiga, men roten ligger alltid i hur filmerna valt 

att porträttera kvinnor. Svaret på den frågan är inte helt okomplicerat då det finns en 

mängd faktorer som spelar in när ett resultat kring film ska dras. En stor del kring hur 

svaret blir beror på hur forskaren definierar sin utgångspunkt som de ska undersöka, 

men det är ändå en intressant frågeställning att lyfta fram för noggrannare 

undersökning. Denna studie har sin utgångspunkt i begreppet skönhet, där begreppet 

definieras som de kroppsliga och utseendemässiga drag en karaktär har, som 

tillsammans med personens agerande och samspel med det motsatta könet kan säga 

någonting om idealet den utstrålar. Bondbrudarna har även varit kända för att utstråla 

skönhet och en sorts ”sex appeal” som formellt har varit de folk förknippar med vackra 

kvinnor.2 Men hur mycket av de samtida skönhetsidealen går det egentligen att se i 

filmerna? 

Området som är tänkt att undersökas är inte en nyhet inom 

forskningssammanhang. En rad olika studier och arbeten har gjorts kring James Bond 

och speciellt om bondbrudarna vilka måste räknas med när en problemformulering 

skapas. Det som är nytt är i alla fall att använda filmerna som ett sätt att se hur de 

samtida skönhetsidealen speglas i de kvinnliga rollfigurerna. 

 

 

 

                                                 
1 Holmlund, Chris, Impossible bodies: feminity and masculinity at the movies, Routledge, London, 2002 sida 3. 

2 Linder, Yvonne, Det regnar aldrig i en Bondfilm, Balkong, Stockholm, 2006, s.93.  
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1.1 Syfte 
I dagens massmediala samhälle är skönhetsideal ett ämne som ständigt ligger i debatt på 

diverse sociala medier. Förr var det endast en viss grupp av människor (konstnärerna) 

som kunde definiera det som var vackert till de efterföljande just för att de var de som 

hade möjlighet och talangen3, men idag kan vem som helst yttra sig fritt på nätet om vad 

man anser vara en vacker och en ful kvinna. På grund av det stora fenomenet som 

sociala medier har blivit når även åsikterna idag ut till en betydligt större skala 

människor än när internet var nytt. Även om människor fritt kan bedöma och uttrycka 

sig via nätet har filmer och serier en stor inverkan på människors uppfattningar och 

åsikter kring skönhet.  

Hur tar sig skönhetsidealets förändring till utryck i en av tidernas kändaste 

filmserie?  Genom att undersöka ett antal James Bond filmer har uppsatsen som syfte att 

kartlägga vilka ideal som de kvinnliga rollfigurerna i filmerna speglar och om de kan 

kopplas till samtidens skönhets- och modeideal för kvinnor.  I undersökningen kommer 

kvinnorna att vara i fokus, dock kommer mansrollerna att kontrasteras mot 

kvinnobilderna då kvinnornas relation till det motsatta könet är en del av det ideal som 

hon speglar. 

Att motivera det historievetenskapliga med en studie kring skönhetsidealet 

för kvinnor utifrån kvinnornas framställning i James Bond filmerna kan göras på olika 

sätt. En fråga som kan lyftas fram och som styrker ämnets vetenskapliga del är att 

kvinnor i alla sorts historieforskning under en väldigt lång tid varit frånvarande och på 

ett sätt även bortglömda. Idag är det inte en lika stor ovanlighet som det varit historiskt 

sett, trots detta är det fortfarande lika viktigt att lyfta fram dem. I filmens värld har 

kvinnan alltid haft en given roll och på så vis varit lite tvärtemot forskningen. Den roll 

som kvinnan ofta fått spela är dock ett offer som personen med makt(mannen) ska 

antingen hjälpa eller stjälpa. En stor del av de kvinnliga rollerna är även skapade av en 

manlig producent, vilket innebär att det är en mans bild av en kvinna. Detta reflekterar 

Ingrid Lindell över i sin avhandling, där de flesta av hennes filmer hon studerat har haft 

manliga producenter.4 

 

                                                 
3 Eco, Umberto (red.), Om skönhet, Bromberg, Stockholm, 2005, s.42. 
4 Lindell, Ingrid, Att se och synas: filmutbud, kön och modernitet, Makadam, Diss. Göteborg : Univ.,. 

2004,Göteborg, 2004, s.124.  
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Att lyfta fram kvinnor i en film som inte har som mål att göra det, innebär 

att det går att se på vad både filmens handling och den kvinnliga framställningen säger 

om den samtid den är gjord i. Vilka ideal, normer och stereotyper är det som filmen 

visar sina åskådare? Att göra detta med en så stor filmserie som James Bond kan stödjas 

i det Yvonne Linder skriver i sin bok Det regnar aldrig i en Bondfilm. Hon skriver att ”i 

stort sätt alla känner till dem och vad de står för trots att man inte har läst Ian Flemings 

böcker eller sett någon av filmerna.”5 Faktumet är alltså att agent James Bond är så pass 

välkänd efter sina nästan 65 år på filmduken att det inte är speciellt många som i dag 

inte vet vem han är. Detta gäller även de så kallade bondbrudarna som har haft en 

sidoroll bredvid Bond sedan allra första början.   

 

Man kan även fråga sig om det verkligen går att göra en vetenskaplig 

framställning av något så vanligt och nutida som en film. Simon Lindgren konstaterar i 

sin bok populärkultur – teorier, metoder och analyser att ”medier –tv, reklam, internet 

– präglar det sociala livet alltmer, och det är genom dessa som vi tillägnar oss, tolkar 

och bearbetar avgörande delar av vår kunskap om oss själva och om världen.”6 All sorts 

media är alltså en del av den vanliga människan i dagens samhälle och den hjälper till 

och är en del av hur vi är som person och hur vi hanterar olika situationer.  Han lyfter 

även fram att populärkulturen finns överallt vilket gör att många människor kan relatera 

till den, i alla dess former.7  Det är alltså både möjligt och relevant att göra en 

historievetenskapligundersökning av film, just för att det är en stor del av dagens 

samhälle. Knut Kjeldstadli skriver även att ”filmer kan användas som historiska källor, 

då är frågan vilket förhållande som filmen har till den historiska verklighet som den 

skildrar.”8 I detta fall är James Bondfilmerna fiktiva filmer alltså försöker de inte att 

spegla någon historisk verklighet, vilket innebär att det inte går att analysera källans 

äkthet på de vis man skulle göra med en historisk källa. Det som filmerna dock kan 

användas till är just att säga någonting om den tiden då de är gjorda, alltså ideal, 

normer, kläder och liknande. Historiebruksspåret handlar alltså om att se hur de rådande 

idealen under 70- respektive 2010 talen återspeglar sig i filmerna.   

 

                                                 
5 Linder, 2006, s.9. 
6 Lindgren, Simon, Populärkultur: [teorier, metoder och analyser, Liber, Malmö, 2005, s.9.  
7 Lindgren, 2005, s.9. 
8 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund, 1998, s.271-272. 
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1.2 Frågeställning 
Uppsatsen kommer att utgå ifrån den övergripande frågan hur James Bondfilmerna 

ställer sig till de samtida skönhetsidealen för kvinnor och om det skett en förändring 

kring detta över tid. För att konkretisera denna övergripande fråga har en mer specifik 

frågeställning gjorts, vilken är: 

Hur har samtidens skönhetsideal för kvinnor återspeglats i de kvinnliga 

rollerna i James Bond-filmerna? 

 

1.3 Disposition  

I nästa avsnitt som heter teori och metod kommer uppsatsens teoretiska perspektiv att 

redovisas, där tyngdpunkten ligger på den semiologiska teorin. Efter detta presenteras 

uppsatsens valda metoder där en mer noggrann genomgång av att använda filmanalys 

som metod presenteras. Avsnittet efter detta går igenom de material som uppsatsen 

utgått ifrån och sedan presenteras den tidigare forskningen som har två olika perspektiv. 

Avsnitt fem presenterar en bakgrund till det kvinnliga skönhetsidealet och även kring 

Bondfilmerna. I avsnitt sex presenteras både uppsatsens resultat och analys med de 

semiologiska begreppen i samma för att läsaren enklare ska kunna följa med i de 

tolkningar som gjorts av de kvinnliga rollerna och det påföljande avsnittet visar en 

jämförelse mellan de tre filmerna. Uppsatsens avslutande del påbörjas med att slutsatser 

kring resultatet dras i det sjunde avsnittet vilket följs av en didaktisk reflektion där 

ämnet kopplas till skolans värld. Slutligen avslutas uppsatsen med en sammanfattning 

av de viktigaste delarna. 
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2 Teori och metod  
Nedan kommer de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen ska utgå ifrån att presenteras. 

Även uppsatsens tänkta metod presenteras tillsammans med en kritisk granskning av den 

valda metoden. Yvonne Hirdmans genusteori som handlar om att det manliga och 

kvinnliga ska hållas isär och att mannen är normen kommer att användas i uppsatsen 

tillsammans med Ingrid Lindells tankar kring de stereotypiskt kvinnliga rollerna inom 

filmindustrin samt de semiotiska begreppen i resultat och analys delen då de tillsammans 

hjälper till att belysa hur de kvinnliga rollerna framställs. 

 

2.1 Genusteori 

Att forska kring genus är inte ett nytt fenomen vilket innebär att det finns en hel del 

olika teorier kring genus att välja mellan. Studien kommer främst att använda sig av 

genusforskaren Yvonne Hirdmans genusteori som hon har utvecklat och som hon bland 

annat presenterar i boken Genus- om det stabilas föränderliga form som är en 

utvidgning av hennes tidigare arbeten inom ämnet. Hirdman är professor vid 

arbetsinstitutet och historiska institutet vid Stockholms universitet och hennes teorier 

om både genus och makt  har varit väldigt använda inom den svenska 

genusforskningen. 

 

Ordet genus är ett relativt svårt ord att göra en definition på, men en av 

begreppsförklaringarna är att ”genus” är en beteckning för ”den sociala organisationen 

av förhållandet mellan könen.”9 Grovt förklarat betyder genus alltså hur relationen 

mellan man och kvinna ser ut och vad det kan bero på. Yvonne Hirdman lyfter fram en  

biologisk förklaring som innebär att det  ligger i den naturliga ordningen att kvinnan ska 

föda barn efter barn och att då kvinnans ”naturliga” plats skulle vara i hemmet med 

barnen och att mannen då ska försörja familjen.10  

Hirdman använder sig av begreppet genus för att sätta namn på de svåra 

kunskaperna vi har om ”manligt” och ”kvinnligt”  där hon anser begreppet genussystem 

vara användbar.11 Begreppet genussystem innebär enligt Hirdman en ordningsstruktur 

                                                 
9 Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, 

Studentlitteratur, Lund, 2004, s.81.  
10 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2003, 

s.80-82. 
11 Hirdman, Yvonne, 'Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning', i, Genushistoria 

: en historiografisk exposé., S. 113-133, 2004, s.116. 
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av kön som är en grundläggande förutsättning för andra sociala ordningar.12 Systemet 

har även två logiker  som gör att det går att använda på ett allmänt plan, vilka är 

dikotomin som innebär att manligt och kvinnligt inte bör blandas och sedan hierarkin 

som innebär att mannen är normen, och det är då männen som räknas som människor.13  

Hirdman konstaterar även att det verkar som varje samhälle har ett så 

kallat genuskontrakt som innebär föreställningar om hur man/män och kvinna/kvinnor 

ska agera mot varandra.14 Föreställningarna innebär allt ifrån hur man ska klä sig och 

vilken längd håret får vara till vem som får göra vad på en arbetsplats och vilka ord man 

får använda. Detta ”kontrakt” menar Hirdman finns på 3 olika plan: på den kulturella 

nivån i relationen mellan man-kvinna, på den sociala nivån som i arbetslivet och även 

på individnivån där det kanske är mest tydliga.15 Med den kulturella nivån mellan man 

och kvinna syftar Hirdman på de föreställningar om idealtypsrelationen som finns i 

samhället. Trots att detta ”kontrakt” är relativt abstrakt menar Hirdman  inte hindrar att 

det även finns väldigt tydliga som exempelvis på en arbetsplats och som nästan är 

äktenskapsliknande på en individnivå.16 Skillnaden mellan genussystemet som nämns 

ovan och genuskontraktet menar Hirdman är att ”systemet är den process som via 

kontrakten skapar segregering, ny hierarkisering.”17  

 

2.2 Ingrid Lindell 
Ingrid Lindell har skrivit boken att se och synas – filmutbud, kön och modernitet som 

handlar om hur de kvinnobilder som visas i olika medier som exempelvis film påverkar 

identitetsskapandet hos den kvinnliga besökaren. Lindell skriver att ”vad vi ser och hör 

påverkar i sin tur vårt identitetsskapande och hur vi skapar kulturell och social mening i 

våra liv”18 vilket visar hur stor betydelse studier som handlar om hur exempelvis könen 

framställs i media och andra sociala sammanhang faktiskt har. Lindell undersöker även 

hur identitet, modernitet och mediekultur hänger ihop.  

Begreppet modernitet har hon använt som ett verktyg för att förstå sig på 

sociala processer19 och hon konstaterar att ”vi är alltmer utlämnade åt mediernas 

framställningar av världen, när vi bildar oss medvetna och omedvetna uppfattningar om 

                                                 
12 Hirdman, 2003, s.75.  
13 Hirdman, , 'Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning', 2004, s.116-117. 
14 Hirdman, 2004, s.121.  
15 Hirdman, 2004, s.120. 
16 Hirdman, 2004, s.120.  
17 Hirdman, 2004, s.121.  
18 Lindell, 2004, s.17. 
19 Lindell, 2004, s.16. 
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oss själva och den värld vi lever i”20 alltså att vi människor ibland utan att ens tänka på 

det kan ta till oss olika uppfattningar vi kan få ifrån media och att dessa i sin tur hjälper 

till att forma oss som människor.  

I sin undersökning stötte Lindell på ett antal stereotypiska kvinnoroller när 

hon genomförde sin undersökning. Hon skriver att dessa ska betraktas som en tendens i 

industrin just då, men de är värda att nämna då de kommer att vara till användning för 

studien.21 Stereotyperna som hon upptäckte var: Häxor och psykopater, offer och 

våldtagna, prostituerade och sexsäljerskor, voyeurism och skopofili samt mödrar, 

vårdade och ta hand om-objekt. Häxorna och psykopaterna förklarar Lindell är de 

karaktärer som på olika vis är hotfulla i sitt beteende mot den manliga motparten.22 

Offer och våldtagna menar Lindell är den typ av kvinnlig karaktär som är den jagade 

kvinnan, med ett sexuellt hot emot sig som behöver någon som räddar henne.23 Den 

kategori av kvinnor som faller in i kategorin prostituerade menar Lindell är de som helt 

enkelt har sex som yrke och med voyeurism och skopofili menar hon de kvinnor som 

mest verkar var med för att de är vackra att titta på.24 Den sista kategorin mödrar, 

vårdare och ta hand om-objekt är alltså de kvinnor med moderliga tendenser som vill ta 

hand om alla.25 

 

2.3 Semiotik 
Begreppet semiologi skriver Simon Lindgren i sin bok populärkulturen – teorier, metoder 

analyser handlar om studiet av tecken och teckensystem.26 Ferdinand de Saussure sägs 

vara upphovsmästare till semiologin(Semiotiken), men teorin har efter honom 

vidareutvecklats av andra forskare.27 Inom den semiotiska läran har tecken en viktig 

funktion. Den norske professorn Jostein Gripsrud hänvisar till just Ferdinand de Saussure 

som menade att ett tecken består av ett materiellt uttryck och ett immaterie llt 

(tankemässigt) innehåll.28 Gripsund förklarar att uttrycket kan vara streck, figurer eller 

annat som den som iakttar det binder ihop med en idé eller en framställning som man 

knappt funderar över för att den följer en regel eller kod som vi lärt oss från tidig ålder. 

                                                 
20 Lindell, 2004, s.214.  
21 Lindell, 2004, s.123.  
22 Lindell, 2004, s.124. 
23 Lindell, 2004, s.127. 
24 Lindell, 2004, s.128. 
25 Lindell, 2004, s.130. 
26 Lindgren, 2005, s.61. 
27 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, Daidalos, Göteborg, 2000, s.142. 
28 Gripsrud, 2000, s.138.  
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Gripsrud definierar kod som en regel eller konvention som för samman ett uttryck med 

ett innehåll. 29 

Simon Lindgren förklarar att andra områden kan studeras utifrån 

semiotikens principer och teorier och han betonar också att ”tecken är alltså av central 

betydelse för populärkulturstudier; det är genom dessa som mening skapas, och det är 

dessa som bygger upp de texter som är vårt studieobjekt.”30 

Två viktiga begrepp inom den semiologiska teorin är denotation och 

konnotation. Denotation innebär den direkta betydelsen av tecknet man ser,31 alltså det 

du direkt ser med blotta ögat, exempelvis en kändis på ett omslag till en tidning. 

Denotationen är då att du kan identifiera könet, vem det är, vad de sysslar med och vilka 

föremål som finns i bilden. Med konnotationen menas den indirekta betydelsen som 

tecknet har, alltså ”en process av meningsskapande i vilken det denotativa tecknet blir till 

uttryck(betecknande) för ytterligare ett innehåll(en betecknad). 32 En konnation är alltså 

det nya budskap du kan utläsa ur en denotation. Konnotationer är dock inte att blanda 

ihop med associationer då konnotationer är något som är kulturellt etablerade, de är alltså 

gemensamma för en grupp människor medan associationer är någonting som är 

individuellt från person till person.33 Forskare inom media intresserar sig mest för 

konnotationerna eftersom att de har med kulturen att göra. 

Ett annat begrepp som är värt att nämna när det gäller studier av 

populärkulturen är narrativ, som Lindgren menar kan berika semiologiska analyser. Med 

narrativ menas ”hur texterna struktureras med avseende på tidsekvens och 

berättelsetekniska byggstenar.”34 Lindgren förklarar att huvudtanken med narrativ är att 

alla kulturella uttryck oavsett om det är en låt eller en film vill förmedla en berättelse. 

Narrativet hjälper till att få en ordning på alla tecken, texter och konnotationer som kan 

uttolkas ur ett kulturellt uttryck som en film. Lindgren påpekar även att det finns en viktig 

skillnad mellan ”() själva ”berättelsen” som berättas och ”berättande” (narrativet).”35  

När man ska använda semiotikens tankar i en filmanlys är det även viktigt 

att lyfta fram ordet genre. En genre kan inom semiotikens tankar definieras som ”en kod 

som bestämmer vilka typer av tecken som kan kombineras och hur det får kombineras 

                                                 
29 Gripsrud, 2000, s.138.  
30 Lindgren, 2005, s.63. 
31 Gripsrud, 2000, s.140. 
32 Lindgren, 2005, s.84.  
33 Gripsrud, 2000, s.140. 
34 Lindgren, 2005, s.96. 
35 Lindgren, 2005, s,97. 
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inom en viss klass eller familj av texter”.36 Med detta menas att en genre har vissa 

denotationer som den som ser tex en komedifilm förväntar sig ska finnas med.  

Narrationen och begreppet genre kommer i detta fall att användas för att kunna hjälpa till 

att avgöra vilka konnotationerna i olika scener är, då de i vissa fall kan vara svårtolkat.  

 
2.4 Metod 
Den metod som främst kommer att användas är en kvalitativ filmanalys av filmerna, 

även om det kommer att finnas en lite kvantitativ del. Knut Kjeldstadli poängterar i sin 

bok det förflutna är inte vad det en gång var att det är en vanlig företeelse i en 

historiskundersökning att kombinera dessa två metoder för att få så utförliga svar som 

möjligt.37 Inom den kvalitativa metoden finns två arbetssätt en forskare behöver välja 

emellan, ett deduktivt och ett induktivt sätt.38 Det deduktiva arbetssättet betyder att 

forskaren väljer ut teorier eller hypoteser som sedan används för att testa eller förklara  

en ursprunglig hypotes. Det induktiva sättet innebär istället att forskaren tar 

utgångspunkt i att göra observationer i det valda materialet och utifrån detta bygga upp 

empiriska slutsatser.39 Denna studie utgår alltså ifrån det induktiva arbetssättet. 

Eftersom att materialet som undersökningen utgår ifrån är filmer måste 

både filmernas bild och ljud undersökas för att få en helhetsbild av materialet. Det kan 

även vara av intresse att kolla på kameravinklar för att se ifall dessa skiljer sig mellan 

man och kvinna. Kjeldstadli poängterar dock att bilder passar bäst för att visa saker som 

man kan se, som då kläder och likande40 vilket då undersökningen till viss del kommer 

att göra.  En komparativmetod kommer också att  användas då det efter att filmerna 

har analyserats var för sig kommer att ske en jämförelse mellan dem för att se på vilka 

punkter som de skiljer sig åt och på vilka punkter de är likvärdiga. Kjeldstadli diskuterar 

också om den komparativa metoden där han säger att komparationen har flera olika 

syften och att jämförandet är en egentlig kärna i vetenskapliga förklaringar.41  

 

Studien väljer att inte fokusera på endast en typ av kvinna, utan väljer att ta med alla 

kvinnor som på något vis har ett syfte för själva handlingen i filmen. För att kunna göra 

en beskrivning av personen krävs dock att hon har ett namn i filmen, då de blir svårt att 

                                                 
36 Lindgren, 2005, s.154.  
37 Kjeldstadli, 1998, s.176. 
38 Kjeldstadli , 1998, s.181.  
39 Kjeldstadli, 1998, s.181. 
40 Kjeldstadli , 1998, s.273. 
41 Kjeldstadli, 1998, s.250.  
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hålla isär kvinnorna annars.  För att göra de lättare för den som läser att förstå hur 

tillvägagångssättet har sett ut har ett antal frågor kopplade till syftet skapats, vilka ska 

möjliggöra att analysen av filmerna blir så tydliga som möjlig. Frågorna är indelade i 

olika kategorier vilka är: kläder, agerande, kvinnor jämfört med män samt utseende. 

Kategorierna handlar om att analysera de kroppsliga uttrycken alltså det 

gällande kläder, utseende samt hur kvinnorna får agera jämfört med andra kvinnor och 

med männen. De är utformade på detta vis för att kunna se hur och om den kvinnliga 

karaktären för handlingen framåt eller om hon bara är passiv, och vad hon isåfall sänder 

för signaler om normer för utseende till publiken. 

 

2.5 Filmanalys som metod  
Att analysera filmer i en historisk undersökning handlar som tidigare nämnts med citat 

ifrån Knut Kjeldstadli42 om att se vilket förhållande filmen har till den historiska 

händelsen. I denna uppsats handlar det dock om att urskilja ideal, normer och liknade 

för att se ifall de passar ihop med den historiska samtiden, men det handlar ändå om att 

genomföra en filmanalys. Att använda filmanalys som metod diskuteras i boken 

Filmanalys – en introduktion. Författarna konstaterar att det inte finns någon modell 

som går att använda till alla filmer man vill undersöka utan varje analys måste utgå från 

en ny modell. Dock finns det ett antal punkter författarna alltid anser måste finnas med 

när en filmanalys ska utföras.43 Den viktigaste punkten som de nämner är att man 

behöver ha klart för sig vad det är man vill uppnå med analysen av filmen och vart 

analysen ska passa in någonstans.44 Viktiga frågor att ställa sig själv enligt Andersson 

och Hedling är för vem som man analyserar och vad det är för kunskap jag vill nå. 

 Deras nästa punkt är att riktigt noga studera materialet som ska 

undersökas, vilket kan ses som en självklarhet men som ändå måste nämnas. De 

förklara också att ”den bästa tumregeln är helt enkelt noggrannhet”45 och poängterar 

även vikten av att se om filmen flera gånger för att inte missa små viktiga detaljer. 

 Den tredje punkten författarna lyfter fram är att systematisera det som 

man sett i filmen, och att man på denna punkt kan behöva ta in någon vetenskaplig 

metod för att göra arbetet mer tydligt.46 Genom att använda dessa utgångspunkter 

                                                 
42 Kjeldstadli, 1998, s.271-272. 
43 Andersson, Lars Gustaf & Hedling, Erik, Filmanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999,  

s.7. 
44 Andersson & Hedling, 1999, s.7. 
45 Andersson & Hedling, 1999, s.8. 
46 Andersson & Hedling, 1999, s.8.  
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Andersson och Hedling pratar om tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna 

vilka är genus och semiologin/semiotiken är tanken att studien ska bli så heltäckande 

och noggrann som det bara går.  

De punkter som filmerna kommer att analyseras på är vilket sätt som 

kvinnorna framställs: deras agerande/hur de får agera gentemot männen, hur de är 

klädda, vad de får göra (har de samma arbete/frihet som männen), hur attityden emot 

kvinnorna ser ut (alltså hur deras roller står dig gentemot männen) samt hur de ser ut.  
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3 Material 

3.1 Källmaterial och avgränsning  
Det källmaterial som kommer att användas för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställning är tre James Bond filmer från olika årtal.  Filmerna kan ses som en 

audiovisuell källa, då ”filmens historia refererar ju inte enbart till mediets estetiska eller 

industriella utveckling, filmen har också under 1900-talet dokumenterat det gångna 

seklet i rörlig bildform.”47 Filmerna är alltså en kvarleva ifrån sin tid, vilket gör att de 

går att se samtida normer och ideal i dess framställning.  

Valet föll på James bondfilmer på grund av att de passar in i syftet som uppsatsen vill 

uppnå, då de finns ett antal filmer, så det går att se över sikt hur skönhetsidealet 

förändrats eller inte förändrats och de når även ut till en stor publik över hela världen.  

Motiveringen kan även förklaras i det Daniel Ludvigsson konstaterar i 

makten över minnet: ”den audiovisuella historien ger möjlighet till inlevelse, förmedlar 

bilder från och gestaltningar av det förflutna, och har därför stor betydelse för 

historiemedvetandet i vår tid”48 vilket gör att det är ett viktigt källmaterial att undersöka.  

Av praktiska skäl går det inte att analysera alla 24 filmer som hittills har 

släppts, utan ett urval måste göras. Tanken från början var att välja en film från varje 

årtionde, vilket skulle inneburit att 7 stycken filmer skulle ha behövt undersökas. Detta 

material hade dock blivit för stort att arbeta med, vilket ledde till att antalet till slut 

hamnade på 3 filmer: The Man with the Golden gun från 197449, Goldeneye från 199550 

och Skyfall från 201251. Valet föll på dessa tre filmer för att de är ett relativ långt 

tidsspann mellan dem, vilket innebär att det finns en större chans att se en skillnad 

mellan dem. De valdes även för att de är tre olika personer som spelar huvudrollen som 

James Bond, vilket gör att skådespelarna gör sina egna tolkningar av honom och även 

då hur de agerar mot de andra karaktärerna.  

Att urvalet gjorts till dessa tre filmer kan dock leda till att de finns andra 

filmer i James Bondserien som hade kunnat vara relevanta och intressanta för denna 

studie, men det stora urvalet som ändå har gjorts har haft uppsatsens syfte i fokus vilket 

                                                 
47 Snickars, Pelle & Trenter, Cecilia, 'Det förflutna som film och vice versa: om medierande historiebruk - 

en introduktion', Det förflutna som film och vice versa : om medierande historiebruk., S. 7-32, 2004, s.17. 
48 Aronsson, Peter (red.), Makten över minnet: historiekultur i förändring , Studentlitteratur, Lund, 2000, 

s.89. 
49 The Man with the Golden gun , DVD, regisserad av Guy Hamilton, EON productions, Storbritannien, 

1974. 
50 Goldeneye, DVD, regisserad av Martin Campbell, EON productions, Storbritannien, 1995. 
51 Skyfall, DVD, regisserad av Sam Mendes, EON productions, Storbritannien, 2012. 
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leder till att de filmer som är valda ändå kommer att göra att studiens syfte kommer 

kunna uppnås.  

Valet av att använda James Bondfilmer istället för ett annat källmaterial, 

berodde på att det är en så pass känd filmserie som väldigt många människor känner till 

vilket gör att de har en stor genomslagskraft hos människor. Eftersom att studiens syfte 

ligger i att se vilket skönhetsideal som bondfilmer förmedlar och om detta förändrats 

över tid finns det inget annat källmaterial som passar in.  Att valet föll på The Man with 

the Golden gun, Goldeneye och Skyfall beror även på att det är olika personer som har 

producerat filmerna vilket gör att de även där kan vara olika tappningar och tolkningar 

som de har gjort under produktionen av filmerna. The Man with the Golden gun hade en 

manlig producent vid namn Albert R. Broccoli och Goldeneye och Skyfall hade 

Broccolis dotter Barbara Broccoli som producent52. Detta gör att de går att se ifall 

producentens kön har någon betydelse när det kommer till framställningen av kvinnorna 

eller inte.  

 

3.2  Filmernas handling 
The Man with the Golden gun  

Utgivningsår: 1974. Svensköversättning: Mannen med den gyllene pistolen53 

Handling: Agent James Bond spelas av Roger Moore och filmen handlar om att Bond 

ska återta en solcells anordning som kan förse hela världen med energi från solen. 

Samtidigt har Bond blivit utpekad som nästa måltavla för världens största professionella 

mördare Scaramanga som enligt hörsägen skjuter sina offer med en gyllene kula.54 

Goldeneye 

Utgivningsår: 1995 svensköversättning: Goldeneye55  

Handling: Goldeneye är den första bondfilmen med Barbara Broccoli som producent 

och det är även Pierce Brosnans första film som agent Bond.56 Filmens handling kretsar 

kring att Bond tillsammans med en ryska som överlevt en explosion på en 

rymdvapenfabrik där hon jobbade ska ta leta på och ta tillbaka ”goldeneye” som är den 

                                                 
52 Linder, 2006, s.29-30. 
53 Svensk filmindustri, ”The Man with the Golden gun 1974” tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?itemid=14638&type=MOVIE&iv=Titles ,2016, (hämtad 2016-01-15). 
54 Internet Movie Database, “The Man with the Golden gun 1974” tillgänglig: 

http://www.imdb.com/title/tt0071807/, 2016, (hämtad 2016-01-27). 
55 Internet movie database, “Goldeneye 1995”,tillgänglig: http://www.imdb.com/title/tt0071807/ , 2016, 

(hämtad 2016-01-27). 
56 Linder, 2006, s.48. 
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nyckel som behövs för att få tillgång till ett hemligt rymdvapen som kan ödelägga hela 

jorden om den kommer i fel händer.57 

Skyfall  

Utgivningsår: 2012. Svensköversättning: Skyfall58 

Handling: Daniel Craig spelar agent James Bond och handlingen kretsar kring ett 

uppdrag som går snett och som leder till att MI6 agenter börjar läcka ut på nätet. Det 

blir upp till James Bond att försöka hitta den som ligger bakom dåden och återta den 

disk där alla agenters namn finns samtidigt som han måste skydda den person som står 

honom allra närmast: M.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Internet Movie Database, ”Goldeneye 1995”, 2016. 
58 Svensk filmindustri, ”Skyfall 2012”, tillgänglig: http://www.sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=76617, 2016, (hämtad 2016-01-27). 
59 Internet Movie Database, ”Skyfall 2012”, tillgänglig: http://www.imdb.com/title/tt1074638/, 2016, 

(hämtad 2016-01-27).  
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4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer forskning som tidigare gjorts inom samma område att 

presenteras. Forskningen har lite olika perspektiv, men de som nämns är de som är mest 

relevanta för uppsatsen. Först presenteras forskning som rör film/media med inslag av 

både genus och makt, sedan presenteras forskning som endast rör James Bond både 

allmänt och sedan även med kvinnoperspektivet. 

 

4.1 Forskingläget kring media och genus/makt 

Forskning med liknande metod- och teoriperspektiv som denna uppsats är tänkt att utgå 

ifrån är av relevans för att kunna formulera relevanta och nytänkande frågeställningar. 

En författarinna som är involverad kring media och genus är Gunilla 

Jarlbro som i sin bok Medier, Genus och Makt undersöker hur genusrepresentationen 

ser ut i nyhetsvärlden, alltså hur mycket män respektive kvinnor som syns i nyheter och 

liknande. Hon diskuterar även reklam och populärkultur ur ett genusperspektiv och även 

här hur representationen ser ut mellan män och kvinnor. Det som hon kommer fram till 

är att media är väldigt mansdominerat och att kvinnorna när de väl är representerade 

hamnar i stereotypiska roller jämfört med männen.60 Mannen tenderar att vara de som 

har en maktposition vilket leder till att kvinnan är den som är underlägsen mannen. 

Jarlbro konstaterar även kring just ideal att ”hur vi uppfattar kroppen, dvs, vad som är 

snyggt och åtråvärt, skiljer sig självfallet mellan olika kulturer och tidsperioder. Här 

bidrar medier i allmänhet och populärkulturen i synnerlighet med föreställningar om 

den perfekta kroppen i en given epok”61 alltså att medier har en stor del i att skapa nya 

ideal kring kroppen och vad som anses var vackert.  

I sin bok var så god – makt, kön och media diskuterar författarinnan Karin 

Ekman hur makt- och könsfördelningen inom mediabranschen såg ut vid 

millenniumskiftet i Sverige. Ekman har speciellt tittat närmare på de tidningar som var 

mest populära hos ungdomar under den tiden för att visa på olika sätt som makt används 

i samhället och som vanliga människor inte tänker på. De tidningar hon fokuserat på är 

Slitz och Solo men hon analyserar även andra tidningar som Frida och veckorevyn med 

mera. Ekman konstaterar att just debatten kring vad som klassas som vackert respektive 

fult verkar ha varit en av 90-talets känsligaste frågor, och hon konstaterar även att ”i takt 

med politiska, ekonomiska och samhälleliga förändringar omdefinierar vi begreppet 

                                                 
60 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006. 
61 Jarlbro, 2006, s.109.  
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>vackert<, vare sig det rör sig om konst, litteratur, musik, mode eller kroppsideal.”62 

Hon menar här att varje tid behöver ha sitt eget ideal och det är därför som det hela 

tiden förändras.   

En annan studie som behandlar ämnet kring media och makt och som är 

värd att nämna är avhandlingen Tv-rummets eliter – föreställningar om kön och makt i 

fakta och fiktion av Maria Edström där en kvantitativ studie med kvalitativa inslag 

gjorts för att kartlägga könen i mediesituationer för att se på skillnader och likheter. 

Edström ger sig även på att försöka definiera och reda ut elit begreppet och i vilka olika 

områden som det kan användas. Edström betonar att alla människor har ett starkt behov 

av att förenkla de intryck man möter dagligen. Utifrån tidigare erfarenheter gör man 

generaliseringar där Edström menar att stereotyper kan beskrivas som en förlängning av 

den processen.63 Med stereotyp förklara hon att man ofta menar den föreställning som 

man kan ha om en person eller grupp, utifrån förutfattade meningar som man inte bryr 

sig om att undersöka sanningshalten i. Ett av de starkaste resultaten som Edström 

kommer fram till med sin avhandling är att könsnormen inom tv världen är otroligt stark 

och att det på varje kvinna går två män.64 

För att nämna en engelsk avhandling som diskuterar manligt och kvinnligt 

på filmduken är boken Impossible bodies – femininity an masculinity at the movies av  

Chris Holmlund. Holmlund har undersökt Hollywoods skådespelare där han tittat på de 

som anses på något vis vara annorlunda. Personer han undersöker är exempelvis ett 

antal svenska som i Hollywood inte får spela svenskar på film65 och den omdiskuterade 

kroppen hos Hollywoods egen Dolly Parton.66 Han lyfter även fram hur skådespelare i 

filmer är en av de vanligaste faktorerna som människor jämför sina egna kroppar med.  

Det som dessa böcker och studier har gemensamt är att de oftast fokuserar 

på det som människan stöter på dagligen men inte reflekterar över, som sedan kan ha en 

stor roll i dennes fortsatta liv. Film enligt exempelvis Ingrid Lindell67 hänger ihop med 

en människans identitetsskapande, alltså att man genom att se film kan ta till sig olika 

delar som sedan påverkar en som person, vilket då innebär att de är viktigt även som 

privatperson att tänka på vad det är man ser. Den tidigare forskningen har även 

                                                 
62 Ekman, Karin, Var så god - makt, kön och media, Rabén Prisma, Stockholm, 1998, s.65.  
63 Edström, Maria, TV-rummets eliter: föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion , Institutionen 

för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet (JMG), Diss. Göteborg : Göteborgs 

universitet, 2006,Göteborg, 2006 http://hdl.handle.net/2077/16929, s.36. 
64 Edström, 2006, s.203. 
65 Holmlund, 2002, s.93. 
66 Holmlund, 2002, s.159. 
67 Lindell, 2004.  
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gemensamt att de alla på olika vis kommit fram till att kvinnan är väldigt 

underrepresenterad i diverse olika medier som film och i nyhetssammanhang.  

 

4.2 Forskning om James Bond 
När det gäller forskning som handlar om enbart James Bond som fiktiv karaktär i 

dagens populärkultur finns det mängder av arbeten och texter att välja ifrån. De som 

presenteras nedan har blivit utvalda då de ligger nära den undersökning som uppsatsen 

har som syfte att genomföra och är därför mest relevanta.  

I artikeln ”Shaken and stirred: a content analysis of women’s portayals in 

James Bond films”68 har ett antal författarinnor gjort en innehållsanalys av filmerna för 

att se hur kvinnorna framställs i bondfilmerna. Denna artikel sträcker sig från Dr.NO 

1962 till Die Another Day 2002 och studerar på djupet alla filmer däremellan. 

Författarinnorna har undersök allt ifrån etnisk bakgrund till vilken hårfärg som 

kvinnorna har. Studien är kvantitativt gjord då de använder sig av procent och tabeller 

när de sammanställer sina resultat. Studien är den som ligger absolut närmast det som 

denna uppsats har tänkt göra, men skiljer sig på ett antal punkter. Först så kommer 

denna uppsats att göra en jämförelse mellan de tre filmer som blivit utvalda för att se på 

vilka punkter de är lika och vilka de skiljer sig. Sedan har ett urval gjorts till uppsatsen 

undersökning, vilket gör att studien om möjligt kommer bli mer djupgående än artikeln 

och för det sista kommer en film att undersökas som denna artikel inte belyser, 

nämligen Skyfall ifrån 2012.  

En annan undersökning som hittats är  magisteruppsatsen ”most women 

just paddle around, but You swim like a man” en analys av genuskonstruktion i James 

Bondfilmer och film affischer 1962-200269där Mona Pfaus undersökt hur genus har 

konstruerats i bondfilmer och även hur genus ser ut i de filmaffischer som skapats kring 

bondfilmerna. Hon konstaterar att kvinnligheten i filmerna har förändrats mellan de två 

filmer hon valt att fördjupa sig i, som då är From Russia with love från 1963 och Die 

another day från 2002. En av de främsta karaktärerna detta syns på menar Pfaus är Miss 

Moneypenny som i den senare filmen är mindre flörtig med Bond och har fått en tuffare 

                                                 
68 Shaken and Stirred: A Content Analysis of Women’s Portrayals in James Bond Films Kimberly A. 

Neuendorf & Thomas D. Gore & Amy Dalessandro & Patricie Janstova & Sharon Snyder-Suhy 

publicerad online 28 Maj 2009.  
69 Pfaus, Mona,” most women just paddle around, But you swim like a man”: en analys av 

genuskonstruktionen i James Bondfilmer och filmaffischer 1962-2002, Magisteruppsats, Växjö 

universitet, 2004. 
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yta.70 Hennes undersökning är mer inriktad mot genusperspektivet då hon har undersökt 

både män och kvinnor och deras förändring över tid.  Hon har på grund av detta inte gått 

in lika djupt på analysen av kvinnor som är tanken med denna uppsats. Pfaus har valt att 

fokusera på den talade dialogen i sin undersökning och kollat på hur de kvinnliga 

karaktärerna har agerat gentemot James Bond.  

I boken Licence to thrill a cultural history of the James Bond films har 

James Chapman sammanställt en översikt över de bondfilmer som  släppts fram till 

2007.71 Chapman ger en översikt över hur bondkaraktären gick från att vara en fiktiv 

bokkaraktär påhittad av Ian Flemming till att bli en av världens mest kända 

filmkaraktärer. Sedan går han igenom alla filmer som blivit producerade innan han 

släppte boken, och beskriver vad var och en av dem gjort för populärkulturen. Han 

pratar även om de skådespelare som spelat Bond, och hur var och en av dem har tolkat 

karaktären på olika vis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Pfaus, 2004, s.48. 
71 Chapman, James, Licence to thrill: a cultural history of the James Bond films, 2. ed., Tauris, London, 

2007. 
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5 Bakgrund 
Nedan följer en bakgrundsgenomgång kring hur det kvinnliga skönhetsidealet såg ut 

under 1900 talet. Naturligtvis har det hänt mycket mer kring skönhetsidealet än det som 

presenteras nedan, men ett urval var tvungen att göras, eftersom att avsnittet skulle 

blivit alldeles för långt om allt skulle varit med. Det som nämns är alltså en liten del, 

men det som är mest relevant för undersökningen. Efter det presenteras en kort 

genomgång över Bondfilmerna och bondbrudarnas historia för att läsaren ska få ett 

sammanhang kring det som uppsatsen kommer att handla om.  

 

5.1 Bakgrund kring det kvinnliga skönhetsidealet. 

Att definiera begreppet skönhet är inte en enkel uppgift att ta sig an då ordet kan ha 

olika betydelse beroende på vem som tillfrågas. Speciellt är det den kroppsliga 

skönheten som människor har svårt att beskriva, då det under flera århundraden kommit 

nya ideal som avlöst varandra.72 Ordet tillhör i alla fall ordklassen adjektiv som är till 

för att beskriva föremål eller människor och nationalencyklopedin definierar skönhet 

som ” det att vara fulländat vacker {SYN. fägring}:”73alltså en egenskap som innebär 

att det som beskrivs är fulländat vilket också kan beskrivas som perfekt. Genom alla 

tider har människor haft mer eller mindre riktlinjer som talat om för dem vad som anses 

vara det perfekta, skillnaden mellan dagens samhälle och tidigare civilisationer är dock 

att skönhetsidealen inte alltid har varit applicerade på en människa.  

 

Under 1900-talet skedde en stor förändring inom skönhetsidealet i och med att media 

blev en större del i människors vardag. Brown belyser att kring sekelskiftet 1900 

började kvinnoidrotten att ta form, som var ett svar på strävan efter jämställdhet som 

började bli en viktig fråga i samhället.74 Under 1920-talet lanserades i alla fall det 

naturliga idealet, som till skillnad från 1800-talets hype kring kosmetika innebar att man 

skulle vara så naturlig i sin framställning som möjligt, vilket innebar en annan sorts 

användning av smink, där syftet var att  med alla hjälpmedel som fanns tillgängliga se 

så naturlig ut som möjligt, vilket lade grunden för de skönhetsnormer som vi har i 

                                                 
72 Brown, Carolina, Skönhetens mask: ur den kroppsliga skönhetens historia , Carlsson, Stockholm, 1994, 

s.6. 
73 Nationalencyklopedin, skönhet. http://www.ne.se (hämtad 2016-02-11). 
74 Brown, Carolina, Skönhetens mask: historia om kropp och själ, ideal och verklighet , [Ny, rev. uppl.], 

Carlsson, Stockholm, 2011, s.205.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/f%C3%A4gring
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dagens samhälle.75 I samma veva om svenska kvinnor fick rösträtt introducerades den 

mest kontroversiella kvinnodräkten genom hela den västerländska historien, ben och 

armar blev nu bara vilket var en stor skillnad mot tidigare, ideal. Kvinnor började här 

även ta sig större friheter än innan och göra det som tidigare endast setts som manliga 

aktiviteter, och vissa blev oroliga för att kroppen började bli mer och mer exponerad hos 

kvinnan.76  

 

Runt 1960-talet började den andra feministiska vågen att ta fart som innebar ett nytt 

perspektiv på kvinnans syfte: hon var inte endast till för att slava framför spisen och ta 

hand om barnen och man ville då alltså att arbetsplatserna skulle vara mer jämställda.77 

Runt samma tid hade Vogue som var den största mediala förmedlaren under den tiden 

fokus på överkroppen i sina bilder, vilket lade fokus kring att kvinnor skulle ha stor 

byst.78 I boken fashion that changed the world skriver författaren att en tredje 

feministisk våg slog igenom på nittiotalet, där syftet var att kvinnor skulle kunna klä sig 

hur de vill, och att ingen skulle kunna säga något om det. 79 Detta tänk har feministerna 

även idag, och det spelar ingen roll hur upp-eller ner klädd en kvinna är utan det är upp 

till henne. 

Kroppsidealet har även det förändrats från antiken då de var symmetri om gällde.80I 

boken the media and body images konstaterar författarna att man i det västerländska 

samhället mot slutet av 1900-talet klassar en smal kropp som norm och man kopplar 

ofta ihop en smal kropp med att lyckas.81 Författarna konstaterar även att det kvinnliga 

skönhetsidealet att vara smal även syns på den ökade genomslagskraft som dieter har på 

speciellt kvinnor i dagens samhälle.82 

 

5.2 Bakgrund till James Bond 

James Bond, eller agent 007 som han också kallas var ursprungligen en bok-karaktär 

skriven och påhittad av författaren Ian Flemming som skrevs under 1950 talet och det 

                                                 
75 Brown, Carolina, Skönhetens mask: ur den kroppsliga skönhetens historia, Carlsson, Stockholm, 1994, 

s.142.  
76 Brown, 2011, s.212. 
77 Croll, Jennifer, Fashion that changed the world , Prestel, Munich, 2014, s.102-103.  
78 Wykes, Maggie & Gunter, Barrie, The media and body image: if looks could kill , SAGE, London, 

2005, s.9. 
79 Croll, 2011, s.104. 
80 Eco, Umberto (red.), Om skönhet, Bromberg, Stockholm, 2005, s.39.  
81 Wykes & Gunter, 2005, s.6-8. 
82 Wykes & Gunter, 2005, s.8. 
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tidiga 60-talet.83 Idag bygger hans igenkänning på den filmserie som bygger på 

Flemmings böcker, som ledde till att Bond blev en stor kulturell ikon över hela världen 

och inte bara i Storbritannien.84 Som Yvonne Linder konstaterar i sin bok det regnar 

aldrig i en bondfilm finns det väldigt få producenter som lyckats skapa ett intresse hos 

publiken under så lång tid som producenterna till bondserien faktiskt har gjorts och 

under hösten 2006 fick karaktären ännu ett skådespelarbyte vilket innebär att det nu är 6 

personer som fått äran att spela den ökände agent 007.85 Dessa skådespelare är Sean 

Connery (6 filmer), Roger Moore (7 filmer), Georg Lazenby (1 film), Timothy Dalton 

(2 filmer), Pierce Brosnan (4 filmer) och den nyaste Daniel Craig (4 filmer).86 Förutom 

Bond själv är en stor del av filmerna de så kallade ”bondbrudarna” vilka är 

benämningen på de kvinnor som Bond träffar i filmerna.87 Linder skriver att 

”bondbrudarna har i bondfilmerna redan från första filmen varit det vi konventionellt ser 

som vackra kvinnor som klarar vad vi historiskt ser som manliga egenskaper i fråga om 

att hantera vapen eller att utöva yrken vanligare bland män än kvinnor.”88 Linder lyfter 

här fram att kvinnorna ses som ”vackra”, vilket är det som denna uppsats kommer att ta 

avstamp i. Bond har gått igenom en rad olika förändringar genom åren som gjort att 

man kan definiera dem som olika genres.  Under 1970-talet där ett av studiens 

källmaterial är skapat skriver James Chapman att Bond låg i en sorts övergångsfas.89 

Han konstaterar att filmerna under 1970-talet vänder sig tillbaka till mer underhållande 

handling, med en fantasifull teknologi och komedi ton kring dem.90 Om 1990-talets 

Bondfilmer skriver Chapman att de  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Linder, 2006, s.9. se även Chapman, 2007, s.22.  
84 Chapman, 2007, s.22.  
85 Linder, 2006, s.10. 
86 Linder, 2006, s.73-84. 
87 Linder, 2006, s.89.  
88 Linder, 2006, s.93. 
89 Chapman, 2007, s.124-125. 
90 Chapman, 2007, s.125. 
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6 Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen att presenteras tillsammans, för att det 

enklare ska synas hur tolkningarna har gjorts och varför. Filmernas titel kommer 

fungera som huvudrubrik och sedan används kvinnornas namn som underrubrik för att 

se vad som kännetecknar varje kvinna. Kategorierna som tidigare nämnt kommer att 

användas för att göra det enklare att se vilka egenskaper varje karaktär har till varje 

punkt. Resultatet kommer att tolkas med semiologins begrepp direkt i varje kategori för 

att tankegången lättare ska kunna följas.  

Semiologins huvudsakliga begrepp är som nämnts i teoriavsnittet denotation 

och konnotation som är den direkta och den indirekta betydelsen av de olika tecknen, 

vilket studien tog hänsyn till då den skapade kategorierna analysen utgick ifrån. 

Denotationerna är kategoriernas huvudsakliga syfte, alltså att förklara vilka kläder 

karaktären har på sig, hur mycket hon är sminkad och vad hon får göra. 

Konnotationerna är istället de kulturella tolkningar som kan göras utifrån 

denotationerna, som att koppla ihop ett sätt att agera med en speciell typ av människa, 

eller ett sätt att klä sig med ett sinnestillstånd som i sin tur kopplas till någonting annat. 

Konnotationerna är det som i just dessa filmer förmedlar ett ideal eller en attityd mot en 

viss kropp eller en viss typ av människa och det är just dessa som gör att 

frågeställningen kan besvaras. 

 

6.1 The Man with the Golden gun 
Rent generellt innehöll denna film inte många kvinnliga karaktärer, varken i en större 

roll eller som extra i bakgrunden av scener. De kvinnor som dock nämns och har en 

poäng i själva handlingen kommer att presenteras nedan utifrån de fyra kategorierna 

som nämns ovan. Alla män inklusive Bond själv framställdes som propra, ordentliga 

och man skulle även kunna säga manliga. De kvinnliga rollerna som kommer att 

nämnas är Andrea, Mary Goodnight, Miss Moneypenny, Saida, Chew mee och slutligen 

Maybelle.  

 

Andrea  

Andrea eller Miss Anders är skurken Scaramangas flickvän.91 

Kläder 

                                                 
91 The Man with the Golden gun (1974). 
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Tecknen som ses kring Andreas kläder är figurnära kläder som visar mycket hud och 

hon använder inga byxor. Utifrån dessa tecken används narrativet för att tolka de 

konnotationer som kan ses.  Konnotationerna kring de klädval som gjorts kring Andrea 

är olika beroende på vilken situation hon befinner sig i. Vi får hela tiden se henne i  

figurnära kläder som kjolar med jackor som snävar åt i midjan vilket kulturellt sätt 

betyder att kvinnan har en attraktiv kropp som måste visas upp. Vid mer än ett tillfälle 

får vi se henne i badkläder, som exempelvis i filmens öppningsscen där hon är vid en 

strand tillsammans med Scaramanga, vilket också det stämmer in på den konnotationen 

som benämns innan. Andra gånger ser vi henne med mycket urringning, och generellt 

visar hon mycket hud.  

Agerande  

Till en början låter man publiken tro att hon bara är en kvinna som tar hand om sin man 

och gör vad han äger åt henne, då hon exempelvis blir skickad av Scaramanga att hämta 

hans gyllene pistolkulor på ett casino. Konnotationen som kopplas samman med hennes 

agerande här är att hon precis som Yvonne Hirdmans genussystem berättar om, hamnar 

under mannen i rank och att hon bara gör vad han säger. Men med filmens gång ändras 

narrativet, alltså själva berättandet kring Andrea och det kommer fram att det är hon 

som har skickat efter Bond för att döda Scaramanga. Konnotationerna ändras ifrån att 

vara en stereotypisk kvinna som gör som hennes man säger till att hon uppfattas som 

manipulativ för att få sin egen vilja igenom, då hon erbjuder Bond sig själv om han 

dödar Scaramanga åt henne. Det växer fram mer och mer att hon gör som hon själv vill 

då hon exempelvis riktar en pistol mot Bond när han har smugit sig in i hennes rum, 

alltså kan hon hantera en pistol. Hennes sätt att agera i olika lägen visar även att hon kan 

visa olika känslor, som rädsla och upprördhet. Hon är även en självmedveten karaktär 

då hon säger till Bond att hon vet att hon inte är oattraktiv. 

Utseende  

Det som direkt går att precisera med Andrea är att hon är en smalkvinna med 

mellanlångt askblont hår. Den indirekta betydelsen av hennes framställande tolkas 

därefter som att hon är vacker, och att hon är med i filmen för just den anledningen. 

Hennes sminkning håller sig genom hela filmen till väldigt minimal, så hon har hela 

tiden ett ”naturligt” ansikte, förutom i öppningsscenen vid stranden där hon har mycket 

ögonsminkning.  Det naturliga ansiktet som ändå är sminkat är också det som ett tecken 

på den vackra stämpel hon får på sig. 

I jämförelse med männen 
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Andrea är en av två kvinnliga huvudroller i denna film, vilket gör att hon får en relativt 

stor plats när det gäller till scener. Dock är hennes roll inte speciellt invävd i 

handlingen, utan hon är med för att göra saker och ting lättare för Bond, eftersom att det 

är lättare att manipulera fram svar ifrån en kvinna än från en man. Detta märks på den 

ton och det sätt Bond väljer att ta när han ska prata med henne när de träffar varandra. 

Narrativet i scenerna med Scaramanga förändras under filmens gång då hon i början 

agerar på ett vis som tyder på att hon är rädd för honom. Bond agerar väldigt skeptiskt 

mot henne i början, men när han får reda på att de är hon som skickat efter honom så 

mjuknar han till och börjar gilla henne.  

 

Mary Goodnight 

Mary Goodnight är en agent från samma firma som Bond och befinner sig i Hong-Kong 

när han kommer dit.92  

Kläder  

Marys kläder är precis som Anderas väldigt figurnära och generellt kläder där man visar 

mycket hud. Konnotationerna som görs här beror på de sammanhang hon är i och de 

narrativ som utspelar sig när hon är med. Narrativet handlar mest om att hon ska 

försöka att hjälpa Bond men aldrig lyckas och hennes uppträdande är alltid svartsjukt 

mot andra som pratar med Bond. De konnotativa budskap hennes kläder sänder är att 

hon vill fånga Bonds uppmärksamhet. Exempelvis får vi se henne i en blå djupt 

urringad klänning på en middag tillsammans med Bond. Andra halvan av filmen har 

hon på sig bikini hela tiden.  

Agerande 

Det som är uppenbart och alltså den direkta betydelsen av hennes agerande är att hon är 

väldigt svartsjukt genom hela filmen, och från första stund märks det att hon är 

intresserad av Bond. Detta gör att det sättet hon agerar på oftast är kopplat till Bond på 

något vi.  När vi först träffar henne kör hon en bil för att hämta upp Bond i Hong-Kongs 

hamn. De konnotationer som görs genom hennes svartsjuka uppförande tillsammans 

med hennes försök att hjälpa till kopplas starkt ihop med filmstereotypen ”dumblondin” 

då hon trots allt har blont hår och agerar på ett naivt sätt i vissa tillfällen. Hennes 

karaktär försöker agera självständigt vilket ger konnotationer som tyder på en vilja att 

göra rätt och att klara sig själv, men alla gånger leder det till att något går fel och att 

                                                 
92 The Man with the Golden gun (1974).  
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Bond måste komma och rädda henne93. Narrativet spelar in en hel del kring 

tolkningarna runt Mary just för att hennes scener byggs upp med samma tecken: 

svartsjuka, agera självständigt och sedan kommer Bond till undsättning.  

Utseende  

Utseendemässigt har hon lite längre platinablont hår och smalkropp som visas upp vid 

flera tillfällen. Trots hennes smala kropp har hon relativt stora bröst som i andra halvan 

av filmen visas upp i en bikini. Mary har liknande kroppstyp som Andrea, vilket betyder 

att hennes kropp även den tolkas som attraktiv. Hennes ansikte är alltid naturligt 

sminkat och hon har ett tomt uttryck i ansiktet som även det kan kopplas ihop med den 

stereotyp som nämndes i den tidigare kategorin. 

I jämförelse med männen 

Mary är i jämförelse med männen med i stora delar av filmen, och agerar på olika vis. 

Hennes narrativ är dock konstruerat kring Bond och därför blir hennes jämförelse med 

filmens män aningens skev, eftersom att hon inte har någon egen storyline utan Bond. 

Bond agerar väldigt intresserat gentemot henne, medan konnotationerna kan tyda på en 

faderlig känsla, då han hela tiden måste rädda henne.  

 

Miss Moneypenny  

Miss Moneypenny är Bonds sekreterare och är en av de få kvinnor som är en konstant 

installation i Bondserien. 

Kläder 

I den scenen vi får bekanta oss med miss Moneypenny har hon på sig en mönstrad 

skjorta som är knäppt ända upp i halsen. Hon visar alltså ingen hud alls jämfört med va 

de yngre kvinnorna gör. De konnotationer som kan finnas utifrån hennes kläder är att  

hon är äldre än de andra kvinnorna och att hon därför bör klä sig mindre avslöjande. 

Agerande  

Narrativet kring Miss Moneypenny agerande cirkulerar även det kring Bond då hon har 

en flirtig chargong med honom, som gör att deras scener känns lätta och roliga. Bond 

ser henne inte som en potentiell partner att gå i säng med och därför flirtar han tillbaka 

med henne. Hennes agerande som sekreterare innefattar att ha koll på olika ställen och 

skurkars förflutna, där den indirekta betydelsen tolkas som att hon är en smart karaktär, 

då hennes arbete inte är speciellt enkelt. Hon sitter även vid en datorskärm vilket tyder 

på att hon kan manövrera den med.  

                                                 
93 The Man with the Golden gun  (1974) 01:49 in i filmen kan ses ett exempel på detta. 
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Utseende  

Utseendemässigt är miss Moneypenny medelålders eller lite äldre. Hon har en större 

kroppsbyggnad än Andrea och Mary Goodnight men den är en normal storlek om man 

inte jämför med dem. De denotationer som kan utskiljas kring Miss Moneypennys 

utseende är att hon jämfört med de andra kvinnorna är rejält sminkad, och där den 

indirekta tolkningen som görs är att skaparna har velat göra en tydlig skillnad mellan de 

yngre karaktärerna och de äldre. 

I jämförelse med männen 

Konnotationerna som finns kring miss Moneypenny kan ses som att hon är en smart 

karaktär, inte bara i den uppenbara definitionen av smart, utan även för att hon har hållit 

sig borta från att involvera sig med Bond. I jämförelse med de andra manliga 

karaktärerna har miss Moneypenny en stor roll, även om vi inte får bekanta oss med 

henne speciellt många gånger, så är de viktiga scener som hon är med i. Hon har en 

väldigt tydlig chargong med Bond, som skulle kunna förklaras med det genuskontrakt 

Yvonne Hirdman talar om, där det finns olika föreställningar om hur män och kvinnor 

ska vara mot varandra på olika nivåer, och deras relation är då på en individnivå.  

 

Saida 

Saida är en magdansös som Bond åker för att prata med angående en vän de har 

gemensam som blev mördad. 

Kläder 

Det som publiken direkt får se är att Saida är en magdansös och att hon därför har på sig 

en bikini överdel och en kjol med slits på sidorna av benen vilket gör att hon visar 

mycket hud. Både bikinin är gjorda av paljetter som lätt följer med när hon dansar. Den 

indirekta betydelsen av hennes kläder kopplas ihop med publiken som tittar på henne 

när hon dansar, då de bara var män och därför tolkas det att hon är klädd för att vara 

vacker att titta på för männen.  

Agerande  

Hennes agerande är både på och av scenen förföriskt, då hon först dansar utmanande 

nära Bond och sedan tar hon kommandot när de är bakom scenen och kysser honom. 

Men när de sedan blir överrumplade av ett gäng män som börjar slåss med Bond, ställer 

hon sig i ett hörn, och gör ingenting alls för att hjälpa till. Hon agerar alltså inte av sig 

själv utan endast när Bond och hon samspelar. Detta måste sägas är de denotationer som 

ses utifrån hennes scener. Konnotationerna kring hennes agerande däremot är väldigt 
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mycket mindre tydliga men det kan tolkas på grund av att hon inte försöker hjälpa Bond 

alls när han blir överfallen är att hon inte har kunskaper eller modet att kliva in och 

hjälpa till. 

Utseende  

Saida har en väldig smalkropp och hennes mage ligger särskilt i fokus när hon har sin 

scen, och detta beror på att hon är en magdansös dock har hon relativt stort byst. Hon 

har även en navelpiercing, vilken är det som Bond är ute efter och då anledningen till att 

han åker för att träffa henne. Åldersmässigt är hon närmare miss Moneypenny än 

Andrea och Mary och hon har därför betydligt mer smink än vad de hade. Hon har även 

ett kortklippt svart hår. Konnotationerna kring utseendet är ungefär likadana som kring 

kläder-kategorin, att hon är till för att vara vacker att titta på och att kunna dansa, vilket 

i denna film innebär att hon behöver ha en smalkropp.  

I jämförelse med männen 

Som tidigare nämnts är Saida väldigt objektifierad, när hon dansar är det bara män som 

sitter och tittar på henne, men efter hennes möte med Bond är hon inte ens med i 

filmens handling något mer. Hennes roll står inte stark själv, vilket också kan stärka 

tankarna om att hon bara är med för att vara vacker att titta på. En denotation som är 

tydlig är även att Bond spelar på hennes förföriska sida för att få tag på hennes 

navelpiercing som han behöver. 

 

Chew mee  

Kläder  

Under det korta mötet som sker mellan Bond och Chew mee är hon utan badkläder i en 

pool och badar. Hennes roll är här med för att föra Bonds utredning vidare, så narrativet 

i hennes scen kräver att hon inte har några badkläder. 

Agerande 

I sitt möte med Bond flörtar Chew mee med honom, när Bond säger att han inte har 

några badkläder med sig, svarar hon med ett fniss att hon inte har det heller. De 

konnotationer som kan tolkas i hennes agerande under den korta tiden hon talar med 

Bond är att hon spelar ”dum” för att väcka Bonds intresse, för att Bond då ska kunna 

komma vidare med sitt uppdrag. 

Utseende  

Utseendemässigt går det att få fram att Chew mee har långt svart hår, och att hon har en 

asiatisk härkomst. Det som går att se genom vattenytan är att hon har en smalkropp, och 
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hon har inte heller speciellt mycket smink på sig. I detta fall finns inte några speciella 

konnotationer, utan de är hennes klädnad, eller snarare avsaknad av kläder som ligger i 

fokus i hennes scen. 

I jämförelse med männen 

Chew mee är endast med i en scen och i den scenen använder Bond henne för att få vara 

kvar på området de befinner sig och få prata med chefen. Hon blir alltså utnyttjad av 

Bond och sedan försvinner hon. Denna kvinnliga roll får alltså inte någon plats alls, i 

jämförelse med männen och scenens narrativ utnyttjar henne för Bonds skull. 

 

Maybelle  

Kläder  

Maybelle är en amerikansk turist som är på semester med sin man J.W som hemma i 

USA är sheriff. Maybelle är klädd på med en tröja och byxa som matchar, samt en stor 

hatt som genom tidigare kulturella referenser och tecken direkt kan kopplas ihop med en 

typisk turist. Konnotationerna som kan ses utifrån hennes kläder är att de vill vara 

tydliga med att hon och hennes man är amerikanska turister, till senare när hennes man 

hjälper Bond. 

Agerande 

Maybelle agerar i de få scener hon är med i på ett överdrivet sätt. Det enda som hennes 

karaktär får göra är att utbrista på ett väldigt överdrivet sätt att hon vill köpa en 

prydnadselefant ifrån ett stånd.  Men genom hennes agerande tillsammans med hennes 

accent och hennes utstyrsel kopplar man direkt ihop henne med den typiska 

turistkaraktären. 

Utseende  

Till utseendet är Maybelle i medelåldern och hon har en större kroppsbyggnad än de 

tidigare kvinnorna vi sett. Hon har även en hel del smink på sig, exempelvis har hennes 

ögonskugga en klar färg. 

I jämförelse med männen 

I jämförelse med sin man som senare under filmens gång faktiskt får vara en del av 

själva handlingen försvinner hon helt efter hennes scen med elefantprydnaden. Hennes 

man ringer henne via telefonen men vi får inte se henne mer efter hennes första scen. 

Konnotationerna kring hennes roll blir att hennes karaktär används som ett sätt att visa 

på deras amerikanska härkomst, och att England genom Bond och Amerika genom 

hennes man hjälps åt. 
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6.2 Goldeneye 
Denna film har ett större utbud av kvinnor än vad The Man with the Golden gun hade, 

speciellt som extra i bakgrunden av scener. De större kvinnliga rollerna som nämns vid 

namn och som därmed kommer att analyseras är Caroline, Xenia Onatopp, Natalya 

Simonova, M, Miss Moneypenny, Irina samt Anna. Kvinnorna presenteras nedan i den 

ordningen vi först får se dem i filmen.  

Caroline  

Den första kvinnan som ses i bild är en kvinna som sitter bredvid Bond när han kör bil 

som en tjuv då han håller på att köra ikapp med en annan kvinna. Denna kvinna heter 

Caroline.  

Kläder 

Caroline är klädd i en beige kavaj för att utstråla professionalitet och till detta har hon 

en scarf. Att hennes kläder tolkas på detta viset beror på att de senare i filmen framgår 

att hon var med Bond för att göra en utvärdering av honom.  

Agerande  

När Bond kör i bilen sitter hon och skriker åt honom att han ska sakta ner och sedan att 

han ska stanna bilen. När han väl har gjort det faller hon för hans charm och kysser 

honom. Konnotationerna som görs är att hon försöker stå emot hans beteende, men att 

hon ändå inte klarar av att han kör vårdslöst, och det kan tänkas ha med henne jobb att 

göra om hon utvärderar folk på deras jobb. 

Utseende  

Hon är relativt ung och senare i filmen kommer det fram att hon var med Bond på 

uppdrag av M för att utvärdera honom. Hon har ett rödblont hår och är endast lätt 

sminkad, och av det man kan se har hon en smal kroppsbyggnad. Narrativet som har 

med filmens berättande och inte filmens berättelse att göra använder hennes utseende 

för att visa att det är svårt att stå emot Bonds charm. Att de inte spelar någon roll hur 

mycket makt en kvinna har eftersom att hon har ett viktigt arbete utan alla faller förr 

eller senare för Bonds charm. 

I jämförelse med männen 

Att jämföra karaktären Caroline med männen i filmen är nästintill omöjligt då hon 

endast är med i en scen, där hon är rädd för att Bond kör bilen för fort. Hon har bara en 

scen i början av filmen och sedan nämner M henne när Bond träffar henne. Hennes 

jämförelse blir därför skev och inte rättvis utifrån en enda scen.  
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Xenia Onatopp  

Kvinnan som Bond tävlar med ovan heter Xenia Onatopp och det framkommer 

såsmångom med filmens gång att hon är en av skurkarna.94 

Kläder  

Hennes kläder är olika beroende på vad det är för scen, tillexempel ser vi henne i en 

casinoscen där hon har en svart långklänning med mycket urringning och i nästa scen 

har hon en tajt byxdress. Det som är genomgående kring hennes kläder är att alla är 

figurnära för att framhäva hennes former. Konnotationerna kring hennes kläder är lika 

som i den förra filmen, att de använder hennes kläder för att visa att hon har en attraktiv 

kropp, och därför är kläderna tajta och i vissa fall med urringning.  

Agerande 

Xenia är alltså den som kör som en biltjuv i öppningsscenen med Bond. Xenia dyker 

sedan upp på ett casino som även Bond befinner sig på, där hon håller på att spela kort 

samtidigt som hon röker en cigarr. Konnotationerna som blir en direkt följd av hennes 

agerande är att hon inte bara är en vanlig kvinna och att hon kommer vara en central del 

av handlingen. Hon agerar hela tiden väldigt nonchalant och självsäkert vilket även de 

stärker konnationen kring att hon inte är en vanlig kvinna.  I en scen är hon på en 

visning av en ny krigshelikopter, där hon skjuter ihjäl piloterna som ska köra den och 

tar deras plats. Sedan själ hon helikopter och kör den hela vägen hem till Ryssland.  I 

nästa scen hjälper hon generalen hon jobbar för att hämta ut ”goldeneye” och sedan 

skjuter hon ett helt rum med människor. Hon agerar alltså våldsamt och kan hantera 

både vanliga pistoler och maskinvapen. Agerar på ett aggressivt sexuellt sätt emot 

Bond, vilket han inte uppskattar, vilket man kan anta är för att han vill vara den som tar 

kommandot. Xenia är alltså en kvinnlig skurk och hon har en hel scen där hon slåss med 

Bond och där är det även hon som tar kommandot.95 De tecken som kännetecknar 

hennes agerande är våldsamhet med en sexuell känsla med ett nonchalant beteende. 

Konnotationerna kring detta tolkas som att hon bryter mot det genussystem som 

Yvonne Hirdman pratar om, då hon inte agerar i underläge av männen utan det är hon 

som sätter männen i ett underläge. Hon använder även sin sexuella karaktär för att få 

saker hon vill ha, där konnotationerna talar om att det inte är något fel med detta.  

Utseende 

Hon har ett mörk brunt längre hår och har i början av filmen ett naturligt sminkat 

                                                 
94 Goldeneye (1995). 
95 Goldeneye (1995) 01:43:44 in i filmen. 
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ansikte med röda läppar. Genom hela filmen har hon ett lätt sminkat ansikte med smink 

som framhäver hennes kindben och till detta röda läppar som man kan säga är hennes 

signaturlook. Hon är ryska och hon har en smalkropp som visas upp i tajta kläder, dock 

så visar det inte mycket hud. Även om hon har röda läppar vilket är en stark färg tolkas 

konnotationerna som att hennes smink inte är central för hennes karaktär, utan det är 

bara något hon gillar att ha på sig.  

I jämförelse med männen 

I jämförelse med de flesta männen i filmen, med undantag Bond, tar Xenia kanske den 

största platsen i filmen. Hon agerar på ett sådant vis som för handlingen framåt och hon 

får hela tiden göra likadana saker som männen får. Konnotationerna pekar på att 

männen agerar med rädsla och respekt emot henne, då hon får saker gjorda där de inte 

har en chans.  

 

Natalya Simonova  

Natalya är den som kommer att jobba tillsammans med Bond för att ta fast skurken. 

Kläder 

Natalya har precis som Xenia en rad olika kläder på sig. I en scen har hon en kort kjol 

med strumpbyxor och en skjorta med en cardigan över och i en annan scen har hon en 

urringad klänning. Dock gäller generellt att kläderna är figurnära för att framhäva 

hennes kropp. Det konnotativa budskapet hennes kläder sänder tolkas som att hon har 

kläder efter sammanhang och att det inte är lika mycket fokus på hennes kropp även om 

hon har figurnära kläder.  

Agerande 

Natalya agerar från första stund vi får se henne väldigt självständigt och smart.96 Vissa 

stunder tänker hon lite irrationellt men det kan man förstå när det händer saker man inte 

varit med om förut. Hon är hela tiden uppfinningsrik för att inte bli tagen, och när hon 

blir det skriker hon tills Bond själv vaknar och hjälper henne att fly. Natalya får visa 

flera olika sinnesstämningar som glad, rädd, arg och hon agerar därefter. Ett exempel är 

när Bonds kollega kysser henne och hon blir förvånad och slår till honom för att visa att 

hon inte uppskattade det. Hon vågar även ifrågasätta Bonds sätt att leva97 och hon är 

smart vilket hennes yrke som datortekniker visar. Hennes agerande är fler gånger 

förvånande, som när hon visar att hon kan desarmera vapen och därmed också 

                                                 
96 Exempel på detta är när hon gömmer sig i ett skåp för Xenia men öppnar ventilationstrumman för att 

hon ska tro att hon kröp in där. Goldeneye (1995) 35:00 in i filmen.  
97 Goldeneye (1995) 01:39 in i filmen.  
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goldeneye. Hennes agerande tolkas utifrån de denotationer som nämnts som att hon är 

en varierad karaktär som får göra samma saker som männen får.  

Utseende 

Hon har brunt kort hår och är genom hela filmen lätt sminkad med lite kraftigare smink 

runt ögonen samt ett rödaktigt läppstift. Efter att stället hon jobbar på blir träffad av en 

stråle ifrån rymden och exploderar får man se henne smutsig och svettig där allt smink 

är förstört, vilket visar på en realism i handlingen, att allt skiter sig och även hennes 

smink vilket inte är vanligt. Hennes kropp är smal och visas som tidigare nämns i kläder 

kategorin i figurnära kläder. De konnotationer som kan tolkas utifrån hennes utseende är 

att trots att hon är vacker så kan hon ändå agera och smutsa ner sig.  

I jämförelse med männen 

En scen som sticker ut när vi först får träffa Natalya är när hennes kollega säger till 

henne att ”det här är så lätt att till och med du borde klara det”98. Han syftar till att hon 

bara skulle vara en vanligt dum kvinna, men detta motbevisar hon ju längre filmen går 

med sina handlingar. Natalya är även hon en karaktär vars handlingar för filmen framåt 

istället för att hon bara finns där. Hon befinner sig hela tiden i mitten av 

berättandet(narrativet) vilket gör att hon är viktig.  

M  

M är chef på den avdelningen på MI6 där Bond är agent.  

Kläder 

M är när vi får se henne professionellt klädd i kavaj med tillhörande kjol och det är de 

vanligaste som hon har på sig. Kläderna är smickrande till hennes kroppsbyggnad men 

de är inte tajta eller figurnära.  

Agerande 

M framstår som auktoritär vilket kan bero på att hon trots allt är Bonds chef. Att en 

kvinna är chef är inte traditionellt och speciellt inte att hon är chef till en man. Hon 

framställs alltid som väldigt smart och sansad, och hon har även koll på det mesta och 

pratar emot männen som tror att hon inte vet någonting.99  Hon kallar Bond en ”sexist 

protagonist dinosaur”100 när hon även konstaterar att han inte tycker hon henne och hon 

är inte rädd att säga emot honom. Hon säger även att ”If you think I don’t have the balls 

to send a man on to die, you are wrong”101 till Bond när han sitter och talar med henne 

                                                 
98 Goldeneye (1995) 29:30 in i filmen. 
99 Exempel på detta är 44:14 in i filmen när hon pratar med Bond och den andra killen om satellit 

förstöringarna. När de inser att Goldeneye existerar. Goldeneye (1995). 
100 Goldeneye (1995) 47:07 in i filmen. 
101 Goldeneye (1995) 47:24 in i filmen. 
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vilket även de bevisar att hon inte är rädd att tala emot honom. M:s agerande sänder det 

konnotativa budskapet att hon har en auktoritet som hon inte är rädd för att använda och 

att hon inte tänker låta någon sätta sig på henne bara för att hon är en kvinna i en mans 

värld.  

Utseende 

M har relativt lite smink om man jämför med de andra kvinnorna i filmen och .i 

jämförelse med Xenia och Natalya har M lite större kropp, men det är inte speciellt 

mycket. Hon är en väldigt sansad person vilket gör att hon oftast bara har ett 

ansiktsuttryck. Det budskap som dessa denotationer sänder ut är att M är en äldre 

kvinna, men att hon inte ska räknas bort bara för det.  

I jämförelse med männen 

Just M är en speciell karaktär eftersom att hon är den som har mest makt av alla i hela 

filmen. Det är hon som säger åt Bond vart han ska åka och vad det är han ska göra. 

Trots detta har hon inte jättemycket scener, men när hon väl är med är hon ack så viktig. 

Att Bond lyssnar på vad hon säger visar att hon har en auktoritet även fast hon är 

kvinna. 

 

Miss Moneypenny 

Kläder 

I denna film är miss Moneypenny klädd i en svart klänning med spets kring brösten med 

en ganska djup urringning.  

Agerande 

Hennes agerande är som nämnt från den förra filmen flörtigt gentemot Bond, och i den 

här filmen talar de om det och hon påpekar för honom att han aldrig haft henne. 

Tillsammans med hennes kläder sänder hennes agerande budskapet att hon vill att Bond 

ska se henne som en potentiell partner, detta stödjer även hennes kroppsspråk. 

Utseende 

Utseendemässigt har hon blont hår och ganska mycket ögonsmink samt läppstift. I 

denna film är hon betydligt yngre än i den förra filmen vilket kan förklara Bonds 

intresse i den flörtiga chargonen. Denna gång har hon även en relativt smal kropp som 

då hennes kläder visar. Det konnotativa budskapet som tolkas utifrån hennes utseende 

kopplas till Bonds agerande kring henne eftersom att han i denna film är mer intresserad 

i hennes flörtiga chargong än han varit innan. Hennes utseende tolkas alltså vara mer 

tilltalande för Bond än de var i den tidigare filmen.  
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I jämförelse med männen 

Att jämföra miss Moneypenny med filmens män är lite svårt eftersom att hon inte är 

med speciellt mycket, men hennes roll har i alla fall ett syfte som för handlingen i 

filmen framåt, även om det bara är för att hon för Bond till M och de andra cheferna. 

Bond är den enda man vi får se interagera med henne och utifrån deras samtal tolkas 

betydelsen som att han ändå är lite intresserad av henne i alla fall.  

Irina och Anna 

De sista två karaktärerna som nämndes vid namn blir här presenterade i samma stycke 

då de endast hade väldigt korta scener båda av dem. Irina var skurken Valentin 

Dimitrovich Zukovskys älskare och hon var även sångerska på en pub. Hon är klädd i 

en röd tajt klänning och en cowboyhatt.  Hennes kropp är smal men med kurvor som är 

synliga och hon har blont lockigt hår. Den indirekta betydelsen av hennes karaktär 

utifrån de komponenter som presenterades ovan tolkas som att hon är en underhållning 

för männen då hennes karaktär inte har någon interaktion med andra karaktärer. Den 

andra kvinnan är Anna som var kollega med Natalya. Hon hade lite längre brunt hår än 

Natalya och man fick endast se henne i förbifarten men de tilltalade henne vid namn och 

då ska hon vara med i undersökningen. Hennes roll hade inget värde för själva 

handlingen utan var mer med för utfyllnad. Den konnotativa betydelsen av Anna ses 

som att hon var med för att stärka upp Natalya att stå upp för sig själv. 

 

6.3 Skyfall  
Denna film innehåller minst antal kvinnliga roller som nämns vid namn, men de som 

dock gör det och som då kommer att analyseras är Eve(Miss Moneypenny), M, Severine 

samt Clair Dowar MP. Kvinnorna presenteras även här i den ordningen vi stöter på dem 

i filmen. 

Eve (Miss Moneypenny) 

Kläder  

De kläder som Eve har på sig genom filmen är av varierande art. I början får vi se henne 

i skinnbyxor och en beige skjorta när hon är ute på uppdrag med Bond, vilket känns 

som en bra klädnad för att röra sig i. När vi ser henne nästa gång har hon mer figurnära 

kläder vilket beror på att hon nu befinner sig i en annan miljö, nu är det mer klänningar 

och sedan även en mer figurnära kostym. Kläderna ändras efter att narrativet ändras, 

vilket tolkas som realistiskt.  

Agerande 
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I öppningsscenen får vi se Eve köra bil på ett sätt som är väldigt snabbt och 

okontrollerat. Hon lyckas köra bort båda backspeglarna, mest för att visa en poäng för 

Bond. Denna gest tolkas som att hon vill visa att hon inte låter Bond bestämma över 

henne och att hon kan bestämma själv hur hon ska bete sig. Hon använder en pistol och 

skjuter mot skurken vilket visar att hon kan hantera ett vapen. Senare i samma scen när 

hon följt efter Bond och skurken skjuter hon även på det med ett stort automatvapen, 

vilket leder till att hon träffar Bond. När Eve dyker upp nästa gång är det på MI6 och 

där får vi se henne be Bond om ursäkt vilket visar att hon har ånger över att ha träffat 

honom. Hon likt alla andra kvinnor agerar även flirtigt mot Bond och hon är även 

handlingskraftig då hon hjälper Bond ur knipa när ett gäng män attackerar henne. Hon 

får även överlämna en låda ifrån M till Bond, som hon gett honom i sitt testamente, och 

här ser hon rörd ut av ögonblicket. I denna scen tolkas den indirekta betydelsen att M 

litade på Eve och att hon även hade en kärlek till Bond även om hon skällde på honom 

ofta.  I slutet kommer det fram att hon heter Eve Moneypenny och att hon även är 

sekreterare. Här tolkas det som att den indirekta betydelsen av hennes agerande i stort är 

att visa att hon är en varierad karaktär som kan göra en hel del saker.  

Utseende 

Eve är den första kvinnliga karaktären vi träffar på som är av annan härkomst än från 

västvärlden vilket är ett tydligt tecken kring de samtida normerna. Hon har en 

mörkbrunt ton till sin hud och har lockigt brunt hår. Kroppsmässigt har hon en 

smalkropp, men den indirekta betydelsen kring kroppen som gäller generellt kring alla 

kvinnor är att de inte ligger i lika stort fokus om i den första filmen. Hennes smink är 

minimalt genom hela filmen, med vissa undantag som exempelvis när hon är på ett 

casino på kvällen då hon får ha lite mer smink.  

I jämförelse med männen 

Karaktären Eve är i jämförelse med männen i filmen och speciellt Bond en karaktär som 

inte får speciellt mycket plats i handlingen även om hon är en viktig del när hon väl är 

med. Hon hjälper Bond vid ett antal tillfällen och där är hon lika viktig som Bond, men i 

stora delar av filmen är hon inte ens med. Bond agerar med respekt mot Eve också, och 

de tolkas som att han ser dem som jämlikar. 

M 

Kläder  

Ms kläder skiljer sig inte jätte mycket från Goldeneye då hon även i denna film syns 

oftast i matchande kjol med en kavaj. I denna film har hon en scen där hon får ha på sig 
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lite mer färg, och där hon känns mer vardaglig vilket vi inte fick se i den förra filmen.102 

Den konnotativa betydelsen av hennes mer avslappnade kläder tolkas som att skaparna 

vill att man ska lära känna henne bättre. Hennes kläder är annars svarta eller mörkgråa 

med en lite ljusare tröja under kavajen och sedan en scarf till. Hennes kläder är en stor 

del av den hon är och de gör att hon utstrålar professionalitet.   

Agerande  

Skyfalls handling kretsar en hel del kring M, vilket gör att hon får agera på lite olika 

sätt. I öppningsscenen ser vi henne på MI6 där hon över telefonen ger Bond och Eve 

order. I denna scen ser vi henne agera väldigt bestämt men samtidigt oroligt, då hon 

säger till Eve att skjuta skurken, men hon träffar istället Bond som håller på att brottas 

med honom. Det konnativa tolkas i denna scen vara att hon vill visa alla vem det är som 

är chef egentligen. Alla tror här att Bond är död, och här visar hon flera olika känslor, 

och i det ögonblicket ser hon lite uppgiven ut. Hon agerar fortfarande med pondus mot 

andra män som försöker bestämma över henne vilket kan ses i scenen där hon blir 

ombedd att gå i pension och hon talar om för mannen att hon inte tänker lämna sitt jobb 

i värre skick än hon fick det.103 I denna scen tolkas den konnotativa betydelsen vara att 

hon vill ta bort attityder som anser att de är hon som förstört avdelningen för att hon är 

kvinna och att de är därför hon inte tänker lämna sin post. När Bond dyker upp igen ser 

man att hon blir lättad över att han faktiskt inte dog i öppningsscenen och hon agerar 

även frustrerat över att han inte kommit tillbaka tidigare. Hennes frustration tyder på att 

hon har kvar de moderliga känslorna gentemot Bond som fanns att se i Goldeneye även 

om det inte är en del av själva handlingen.  Hon står även upp för inte bara sig själv utan 

även för sina agenter när hennes överhuvud kränker ner på henne, vilket skiljer sig ifrån 

Yvonne Hirdmans teorier om genuskontraktet då hon står upp för sig emot en man.104 

M:s karaktär har väldigt mycket respekt ifrån de andra karaktärerna vilket gör att hon 

kan säga vad som helst utan att någon tar illa upp, och hon säger ofta det hon först 

tänker på vilket kan ses på hennes kroppsspråk. När Bond använder M som lockbete för 

att fånga skurken hjälper M till att skapa fällor som ska fånga skurken, hon får även ett 

vapen av Bond. Berättandet i de scenerna tyder dock på att hon inte är en bra skytt, 

vilket hon även sedan säger.  

Utseende  

                                                 
102 Skyfall (2012) denna scen är 51:01 in i filmen där hennes dator har blivit hackad igen, och hon är då i 

sitt eget hem och inte på MI6. 
103 Skyfall (2012) 19:15 in i filmen. 
104 Exempel på detta är när mannen som tidigare nämner att hon borde pensionera sig tycker att hon håller 

på att dalta med Bond, vilket på hon svarar att så länge hon är chef väljer hon sina egna agenter.  
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Utseendemässigt är M samma skådespelare som i Goldeneye, vilket gör att hon är en 

äldre kvinna. Hon har en lite större kropp än vad vi sett innan hos de andra kvinnorna. 

vad hennes kroppsbyggnad kan ha för konnotativ betydelse tolkas som man har velat ha 

ett mer varierat utbud av kroppar för att alla ska ha någon att identifiera sig med. 

Sminkmässigt har M inget läppstift på sig under hela filmen vilket tolkas utifrån de 

narrativ som hon befinner sig i att det är för att visa professionalitet.   

I jämförelse med männen  

I denna film är det enkelt att jämföra M med männen eftersom att handlingen kretsar 

kring henne. Hon tar mest plats av alla kvinnliga karaktärer och även de flesta av alla 

manliga karaktärer också. Genom det sätt som alla män behandlar och agerar kring M  

tolkas den indirekta betydelsen vara att de har stor respekt för henne och att de inte har 

något problem med att hon är en kvinna om är chef.   

 

Severine  

Kläder  

De tecken vi stöter på kring Severines karaktär när det gäller kläder är figurnära 

klänningar där man kan visa mycket urringning. Konnotationerna blir här desamma som 

för Andrea och Mary i The Man with the Golden gun att de vill visa upp hennes kropp, 

och att de filmmässigt innebär att hon har en vacker kropp.  

Agerande  

Severine har ett självsäkert agerande och detta syns exempelvis när hon talar om för 

Bond att männen som är med henne kommer att döda honom när hon går. När hon 

pratar med Bond har hon ett lugnt uppträdande men Bond ser igenom henne och 

egentligen så är hon rädd, och Bond listar ut att det är för sin chef. De indirekta 

betydelserna av det tolkas som att hon varit med om mycket och försöker vara stark i 

sig själv, men att hon är en skör karaktär. Severine har även en flörtig chargong med 

Bond, så även hon har en hel del olika uttryck även om hon inte är med jättemycket i 

handlingen.  En syssla Severine har är att hon röker, där konnotationen kan ses som att 

det är ett sätt för henne att lugna ner sig.  

Utseende  

Severine har en smalkropp som har tajta klänningar på sig när vi ser henne. Hennes hår 

är långt och mörkt och de är både utsläppt och uppsatt i olika scener. Hon är den 

karaktär i denna film som har mest smink på sig, och vi ser henne i mörkrött läppstift 

vid flera tillfällen. De narrativ som Severine agerar i under olika scener visar henne 
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ifrån den sida som i filmer skulle definieras som vacker, där ett tydligt tecken på detta är 

det sminkade ansiktet.  

I jämförelse med männen  

Severines karaktär har inte speciellt mycket plats i filmen om man jämför med männen, 

men hennes roll för ändå handlingen vidare, vilket kan tyckas innebär att hennes roll är 

lika viktig som de andra rollerna. Denotationerna som kan ses kring hur män agerar mot 

henne är att de som också arbetar för hennes chef är överbeskyddande medan Bond är 

försiktig och visar ett intresse.  

  

Clair Dowar MP  

Kläder  

Är en av de personer som utfrågar M under ett möte om hennes tid som chef. Clair har 

då på sig byxor och en kavaj vilka konnotationerna blir att hon är en advokat av något 

slag, på grund av den miljö hon befinner sig i och narrativet som placerar in 

konnotationerna i en viss ordning som tyder på detta. 

Agerande 

Hennes agerande är väldigt fientligt emot M och hennes attityd är spydig och hård. 

Konnotationerna blir ganska tydliga här då hon uttalar sig mot M och säger att hon 

borde ta på sig alla de som dött på sitt eget samvete. Utifrån detta tolkas det att Clair 

inte tycker M gör ett bra jobb som chef, vilket är hela meningen med det möte som hålls 

där hon är delaktig vilket stärker den tolkningen. 

Utseende 

De utseendemässiga denotationerna är att hon har brunt hår som är lockat så det är lite 

kortare än de annars vore. Hon har en kraftig sminkning kring ögonen med en mörkare 

läpp som i filmens värd kring kvinnor med makt brukar innebära att hennes sminkning 

används som en del i hennes utstrålning som professionell.  

I jämförelse med männen  

Att jämföra denna roll med männen på grunder om plats och agerande är omöjligt 

eftersom att hon endast är med i en sekvens vilket inte är tillräckligt för att uttala sig.  

Det finns inte tillräckligt konnotationer kring henne för att göra en jämförelse mellan 

henne och männen. 
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7 Komparation mellan de tre filmerna 
För att korrekt kunna svara på uppsatsens övergripande och specifika frågeställning 

krävs det att en jämförelse mellan filmerna görs. På vilka punkter är de lika och vart 

skiljer de sig åt? 

 Över alla tre filmer kan man konstatera att antalet kvinnor är i underkant i 

jämförelse med männen både när de gäller större och mindre roller. Urvalet som gjorde 

i denna studie var att ta med de kvinnor som nämns vid namn, vilka är sex stycken i The 

Man with the Golden gun, sju stycken i Goldeneye samt fyra stycken i Skyfall. 

Intressant är här att den film som ligger närmast till nutid är den filmen som har minst 

kvinnliga karaktärer då kvinnors underrepresentation debatterats frekvent sedan en 

längre tid tillbaka. 

I de analyserade filmerna kunde ett mönster ut skiljas när det gäller de ett 

ideal man har strävat efter i valet av kvinnorna. Bondbrudarna som är centrerade kring 

Bond är smala och unga medan de andra kvinnorna som exempelvis Miss Moneypenny 

och M har en större kroppsbyggnad och är äldre. Gunilla Jarlbro poängterar i sin 

avhandling att medier och speciellt populärkulturen har en stor del i de föreställningar 

som finns om den perfekta kroppen i vilken tid som helst105 vilket innebär att 

Bondfilmerna tillsammans med annan media med stor sannolikhet kan ha varit delaktiga 

i att skapa nya normer i samhället. 

7.1 Skillnader  

Skillnaden i stort mellan män och kvinnor i The Man with the Golden gun kan ses som 

Yvonne Hirdmans genussystem talar om, att det är skillnad på manligt och kvinnligt 

och att de hålls isär. De manliga kopplas ihop makt och det kvinnliga hamnar i 

underordning under männen. 

Mellan de tre filmerna som har undersökts har flera skillnader hittats än 

likheter. En av de stora punkterna där filmerna skiljer sig ifrån varandra är på sättet 

kvinnorna används. I The Man with the Golden gun fyller de kvinnliga rollerna ingen 

egen funktion utan de är ihop med Bond eller används för att lyfta fram karaktären 

Bond. Exempel på detta är Mary Goodnight som försöker ett antal gånger att hjälpa 

Bond, men det slutar med att hon gör saken värre och han måste rädda henne. Hennes 

karaktär är utifrån Lindells kvinnliga stereotyper en självklar karaktär som bara finns 

där för att hon är snygg. Som egen karaktär för inte Mary handlingen framåt på samma 

vis som Bond gör och som i senare filmer även vissa kvinnor gör. Hennes handlingar är 

                                                 
105 Jarlbro, 2006, s.109. 
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centrerade kring att hon är intresserad av Bond vilket gör att de är fokuserade kring 

honom.  

I Goldeneye börjar kvinnorna sakta men säkert få en större roll i 

handlingen, exempelvis är Xenia en av skurkarna vilket gör att hon får agera på ett sätt 

som för handlingen framåt. Även Natalya har ett agerande som gör att hennes roll är 

ytterst viktigt då hon i denna film är nästan som ett komplement till Bond. Hon får 

rädda honom och inte bara tvärtom och hon är även porträtterad som smart vilket gör att 

hennes ageranden gör att handlingen flyter på. Skyfall är den film som mest kan säga har 

en ändrad kvinnohantering jämfört med The Man with the Golden gun då hela 

handlingen i den filmen kretsar kring M som är kvinna. Som märks ovan är det Skyfall 

som har minst kvinnliga karaktärer som nämns vid namn, men det märktes tydligt att 

normer och idel i samhället hade spelat en stor roll i valet av skådespelare då det fanns 

olika etniciteter och blandade åldrar hos kvinnorna. Skyfall är även den film där de 

kvinnliga karaktärerna har mest plats att agera självständigt och de fyra roller som är 

analyserade har alla en del i att föra handlingen vidare vilket är det högsta antalet av alla 

de tre filmerna.  

Det som också går att se i hur kvinnorna framställs är att kvinnorna i The 

Man with the Golden gun porträtteras som extremt stereotypiska om man jämför med de 

andra två filmerna. De är inkluderade för att vara snygga och visa upp sina kroppar 

medan de i de andra två filmerna agerar mer och fokusen försvinner ifrån deras kroppar. 

Om detta går att koppla ihop med det faktum att det är en manlig regissör till The Man 

with the golden gun och en kvinnlig till de två andra är svårt att säga, men det kan vara 

en förklaring. 

Framställningen av unga och gamla var speciellt tydlig i The Man with the 

Golden gun då de unga kvinnorna så som Andrea som var Scaramangas flickvän och 

Mary Goodnight uppenbarligen skulle uppfattas som vackra, medan miss MoneyPenny 

ska föreställa motsatsen. Denna slutsats dras för att de använder en kraftigare sminkning 

på henne för att framhäva att det finns en åldersskillnad och hon får inte heller visa lika 

mycket hud som de yngre kvinnorna får. Skillnaden på kroppsform kan också nämnas 

då miss Moneypenny hade en synligt större kropp jämfört med de andra två kvinnorna. 

De yngre kvinnorna var alltså smala och fick därför visa betydligt mer hud än vad miss 

Moneypenny. I senare filmer och speciellt i Skyfall visades inte åldersskillnader på ett  

tydligt sätt.  
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Kategorin agerande visade på en del olika denotationer mellan The Man with the 

Golden gun och de andra två filmerna. I den förstnämnda var denotationerna av en 

väldigt passiv art vilket gjorde att konnotationerna inte hade något mycket mer att 

tillägga-tolkas som ett stereotypiskt kvinnligt sätt att agera. De andra två filmerna visar 

mer på väldigt aktiva denotationer då de kvinnliga rollerna tar egna initiativ, vilket gör 

att tolkningarna kring dem blir mer varierade. Xenia och Natalya i Goldeneye 

tillsammans med M och Eve i Skyfall agerar och får hantera saker på ett liknande sätt 

som männen. M är även en stark kvinnlig karaktär som från grunden är normbrytande 

då hon är chef och bestämmer över en rad agenter och då även Bond.  

Klädmässigt sker inte en jättestor skillnad mellan de tre filmerna, förutom 

att kvinnorna i Goldeneye och Skyfall inte visar lika mycket hud eller går runt i bikini 

som de gör i The Man with the Golden gun. Rent generellt blir det mer inne att klä 

kvinnorna i figurnära byxor och tröjor i de två andra filmerna istället. 

Just Goldeneye är speciellt på det viset att det är en kvinnlig skurk: Xenia. I jämförelsen 

med de andra två skurkarna vi får se är det dock en väldigt överdriven bild av Xenia 

som visas. Hon agerar aggressivt och vilt, medan de manliga skurkarna är samlade och 

smarta och visar inga som helst tendenser till att vara aggressiva. Xenia har dock en lika 

stor del i handlingen som de manliga skurkarna har i de andra två filmerna.  

De kvinnliga stereotyper som Ingrid Lindell hade identifierat i sin 

avhandling var i vissa fall väldigt framträdande i undersökningen. I The Man with the 

Golden gun kunde de två huvudkvinnorna Andrea och Mary Goodnight placeras in i 

kategorin där kvinnan endast var med för att hon såg bra ut. Deras roller var centrerade 

kring deras kroppar och det var synligt på denotationerna som kunde utläsas. De fick ha 

tajta kläder och väldigt ofta hade det minimala plagg som bikini på sig. Även Saida kan 

sägas passa in i denna kategori då hon var magdansös och bar lite kläder med en publik 

som bestod av män vilket gör att konnotationen som görs är att hon var där för att 

underhålla männen. Mary Goodnight passade även in i offer rollen då hon flera gånger 

försökte hjälpa till men det slutade alltid med att Bond fick rädda henne. I Goldeneye 

däremot fanns det mindre tydliga kopplingar till stereotyperna då kvinnorna agerade 

mer på  liknande vis som männen. Genom flera konnotationer utifrån sättet hon fick 

agera och hennes uttryck och kroppslighet tolkas det ändå som att Xenia passade in i 

den stereotyp Lindell kallade för psykopater då hon har en sexuell våldsamhet inte bara 

mot Bond utan emot alla män hon stöter på. Natalya däremot passar inte in i någon av 

Lindell stereotyper då hon framställs som smart och väl beredd på saker som händer. 
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Hon agerar på samma vis som männen, även om hon är lite försiktigare. I Goldeneye 

passar M in i den stereotypiskt kvinnliga rollen som vårdare eller moder då hon även 

fast hon skäller på Bond, beter sig moderligt och ber hon exempelvis att vara försiktig. I 

Skyfall däremot passar M inte alls in som moderlig och inte i någon annan stereotyp 

heller och detsamma gäller Eve. Båda dessa karaktärer agerar och uppträder på samma 

vis som de manliga gör. Att dessa inte passar in i någon av Lindells stereotypiska roller 

betyder ändå inte att de inte är stereotypiska på andra vis, då Lindell konstaterade att de 

kategorier hon hittade kunde vara endast tendenser i industrin just kring hennes 

undersökningsperiod.106 

I avseendet som handlar kring det kvinnliga utseendet har alltså det 

övergripande syftet(denotationerna) varit att se hur stor variation och skillnad de varit 

på de olika kvinnliga rollerna. I detta fall har exempelvis tolkningen kring smink sett ut 

på så vis att i de tidigare filmerna hade de äldre kvinnorna mer smink än de yngre, vilket 

kopplades ihop med att man ville göra en distinkt skillnad mellan de olika åldrarna, 

vilket också stärktes i hur de fick klä sig och hur de agerade. Användandet av smink gör 

ett stort hopp mellan den första filmen och den nyaste Skyfall då det i denna inte ens 

syns att kvinnorna använder smink förutom M när hon ska gå i strid med Bond emot 

skurken.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
106 Lindell, 2004, s.123. 
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8 Slutsatser  
I detta avsnitt ska uppsatsens frågeställningar, både det stora hela och den specifika att 

besvaras utifrån det resultat som presenterats ovan. Frågeställningen används som 

rubrik för att det lättare ska gå att ses vad som studien kom fram till.  

Hur har samtidens skönhetsideal och normer för kvinnor återspeglats i de 

kvinnliga rollerna i James Bond-filmerna? 

Som nämndes i bakgrundsavsnittet etablerades den så kallade andra feministiska vågen i 

Amerika under 1960-talet vilken bland annat förde med sig att kvinnan kunde göra mer 

med sitt liv än att ha en passiv hemmafrus roll , som att jobba med samma saker som en 

man. Detta blev det nya idealet att följa när de kom till normer och attityder gällande 

kvinnor. I The Man with the Golden gun ser vi att några av kvinnorna har lika jobb som 

männen, vi har Mary som är agent precis som Bond och miss Moneypenny som är 

sekreterare. Marys agerande i jobbet är dock lite klumpigt då hon inte verkar veta vad 

hon ska göra och hamnar hela tiden på fel ställen men ändå passar det in på de normer 

som fanns. Miss Moneypenny däremot är väldigt duktig på sitt jobb och vet hela tiden 

vad hon ska göra. Man kan alltså säga att just de feministiska tankarna som präglade 

normer och ideal för kvinnor under 1970-talet finns med, men de använder dem inte 

fullt ut i den första filmen. Dessa tankar följer sedan med de kvinnliga karaktärerna i de 

andra två filmerna vilket gör att de inte har stereotypiskt kvinnliga roller utan mera det 

man historiskt skulle säga är manliga roller.  

Bakgrundsavsnittet beskriver även feminismens tredje våg som kom under 

nittiotalet, då även Goldeneye släpptes. I denna film syns kanske ännu mer av 60-talets 

feminism våg då det till och med är en kvinnlig skurk i denna film, och Natalya som 

jobbar tillsammans med Bond är en datatekniker. Rent klädmässigt innebar den tredje 

feministiska vågen att kvinnor nu skulle kunna klä sig hur de ville vilket kan ses på de 

kvinnliga rollerna i Goldeneye då de har på sig både byxor, kjolar och klänningar efter 

vad som passar in i det sammanhang de befinner sig i. I The Man with the Golden gun 

ligger mer fokus på den kvinnliga kroppen vilket gör att karaktärerna har mer kjolar och 

badkläder vilket kan stämma överens med dåtidens ideal, som nämndes var att lägga 

fokus på kvinnans byst. 

Runt millenniumskiftet etablerades den smala kroppen som norm, vilket 

redan kunde ses i filmen från 1974 då de två kvinnorna som Bond träffade på mest hade 

smala kroppar som visades i bild med lite kläder väldigt ofta. Mary var i den andra 

hälften av The Man with the Golden gun klädd i bikini tillexempel. Den smala kroppen 
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fortsatte att följa med de kvinnor som var närmast Bond genom alla tre filmer, men i 

Goldeneye och Skyfall låg inte lika mycket fokus kring den smala kvinnliga kroppen 

även om den fanns där, utan där var mer hennes agerande och hennes karaktär i fokus. I 

Goldeneye hade Natalya en uppenbart smalare kropp än miss Moneypenny men det 

fokus som låg på henne var inte kring hennes kropp utan att hon var datorsmart och på 

så vis kunde hjälpa Bond. Eve i Skyfall visar även hon upp en smal kropp men den är 

inte heller i fokus, utan hennes sätt att hjälpa Bond med diverse saker. 

Det naturligt sminkade ansikte är något som alla tre filmer hade gemensamt för det 

mesta. Idealet har varit och är fortfarande att se så naturlig ut som det går och det ska 

man använda smink till. I vissa fall användes sminket för att framhäva sina drag på ett 

naturligt vis, som Xenia gör i Goldeneye och det stämmer bra överens med de rådande 

idealen. 

I Skyfall från 2012 syns de normer vi har idag även  på så vis att man 

försöker inkludera olika etniska grupper i rollerna, och inte bara vita kvinnor. De visar 

att kvinnor av vilken härkomst som helst kan göra vad som helst, och att kvinnor i 

allmänhet kan göra precis de saker som en man kan, precis lika bra som en man kan det. 

Gunilla Jarlbro hade i sin bok Medier, Genus och Makt kommit fram till att män är 

väldigt framträdande i media och att de kvinnor som är inkluderade ofta har 

stereotypiska roller. Undersökningen har dock kommit fram till att i de tre analyserade 

filmerna stämde bara detta i ett av fallen. I Goldeneye och Skyfall ligger förvisso 

fortfarande fokusen på Bond eftersom att det är honom filmen handlar om.  Det stora 

exemplet som talar för att kvinnan och mannen ligger mer på en jämlik nivå i 

maktförhållandet är M och Bond i skyfall. M och Bond har en sådan chargong att de kan 

skämta om viktiga saker, men Bond vet i slutändan att det är M som bestämmer 

eftersom det är hon som är chef. Jämfört med The Man with the Golden gun använder 

sig då Skyfall av de normer som finns (att kvinnan inte alls kan de som en man kan) och 

vänder de tvärtemot då M är chef för en hel avdelning och det är hon som får ta alla 

svåra beslut.  

Förändringen som gått att se kring idealen och kvinnorna är främst i hur 

de har använts i filmerna. I den första filmen inkluderades kvinnorna utan att få någon 

egentlig handling,  utan de var med som bihang till Bond. I filmen från 1995 och den 

från 2012 däremot hade kvinnorna egna handlingar och kunde agera ensamma utan att 

Bond var delaktig. Mona Pfaus konstaterade att det skett en förändring mellan de två 

filmer som hon undersökt, där exemplet med Miss Moneypenny fördes fram som ett 
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exempel på hur kvinnligheten hade förändrats i Bondfilmerna.107 Detta fenomen kring 

kvinnlighetens förändring kan i denna studie ses som tydligast mellan The Man with the 

Golden gun och Skyfall då kvinnorna i Skyfall agerar och hanterar alla situationer likt 

männen, och det görs ingen tydlig skillnad mellan dem som det görs i The Man with the 

Golden gun. Kvinnlighetens förändring kan även ses i Skyfall på det sättet att kvinnorna 

fortfarande har smala kroppar likt de andra två filmerna, men i den är det tydligast att 

deras kroppar inte är det som ligger i fokus för deras karaktär.   

Slutligen kan sägas att Bondfilmerna är normsättande i fallet att de 

porträtterar kvinnor som passar in i de rådande skönhetsidealen och att de inte väljer att 

gå ifrån dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Pfaus, 2004, s.48. 
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9 Didaktisk reflektion  
Att koppla ämnet skönhetsideal och film till en skolmiljö är inte alls lika svårt som man 

skulle kunna tro. Det finns två olika perspektiv att se ämnet ifrån som ger nya 

möjligheter att lyfta in viktiga ämnen i undervisningen. 

Skönhetsideal är någonting som har förändrats från en generation till en 

annan och idag kan kulturer under samma tidsperiod ha olika ideal. Skolverkets 

ämnesplan för historia på gymnasiet belyser att historieundervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att bygga på sin ”Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå 

nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.”108 Genom att visa för eleverna att de 

ideal som människor hade förr i tiden har haft stor inverkan på de ideal vi har idag, ger 

de eleverna ett annat perspektiv på dåtid och nutidsförhållandet som annars kan vara 

relativt abstrakt och svårt för dem att förstå. De ger dem även en inblick i att de själva 

idag är med och lägger grunden för de framtida idealen som kommer att prägla 

människors liv vid ett senare tillfälle. I undervisningen betar man av de olika 

tidsepokerna och där är de viktigt att förklara dessa människor utifrån deras egna 

förutsättningar vilket även innefattar skönhetsideal då de kan ha en stor betydelse för 

vissa tiders folk.109 Med tanke på att skönhetsideal är en så stor del av vardagen i dagens 

samhälle, kan det vara värt att lyfta fram och prata om det i en klassrumssituation. 

Att lyfta fram kvinnorna i undervisningen är även det en sak som kan 

kopplas till denna uppsats och som inom historieundervisningen ibland kan vara lätt att 

glömma bort eftersom att de har så liten plats i historieböckerna. I skolverkets 

publikation läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011 är det dokumenterat under värdegrunden att ”Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla.”110 Det ingår alltså i uppgiften som lärare att se till att kvinnorna får en 

större plats i undervisningen och att tänka på att det finns olika sätt att göra det på , och 

att då även tänka på vilken sorts bild man lyfter fram, som denna studie fokuserar på. 

Även viktigt att lyfta in kvinnor på de ställen i historien där de ofta är bortglömda.  

                                                 
108 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 [Elektronisk 

resurs], Skolverket, Stockholm, 2011 http://hdl.handle.net/2077/31404, s.66. 
109 Läroplan, 2011, s.66.  
110 Läroplan, 2011, s.5. 
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10 Sammanfattning  

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur de kvinnliga rollfigurerna i Bond speglar de 

samtida skönhetsidealen för kvinnor. Skönhet och skönhetsideal är ett svårbestämt 

begrepp som kan betyda olika saker beroende på vem man frågar. Uppsatsen har utgått 

från att skönhet har med det kroppsliga och utseendemässiga  hos en människa att göra 

och att dessa tillsammans med karaktärens agerande själv och med andra karaktärer kan 

säga någonting om det samtida idealet. Källmaterialet till uppsatsen har bestått av tre 

stycken James Bond filmer: The Man with the Golden gun från 1974, Goldeneye från 

1995 samt Skyfall från 2012. Valet föll på dessa då de är ifrån olika tidsperioder vilket 

gör att det går att se om en förändring skett över tid, och även för att Bondfilmerna har 

når ut till en så pass stor publik vilket gör att de har ett stort inflytande över människors 

uppfattningar om exempelvis kroppen. 

 Den metod uppsatsen har använt sig av är en kvalitativ filmanalys med 

det semiotiska tänket som utgångspunkt. Begreppen denotation och konnotation har 

varit betydelsefulla för de resultat uppsatsen kommit fram till på så vis att de hjälpt till 

att lyfta fram de karaktärsdrag som kunde kopplas till skönhetsidealet. Den tidigare 

forskningen visade enväldigt på att kvinnor har en mindre roll i mediesammanhang och 

att när de är med hamnar de i stereotypiska roller. Undersökningen visade att de två 

filmerna som kom innan 2000 hade fler kvinnliga roller att undersöka, men att filmen 

ifrån 2012 hade mer koppling till samtida normer då den inkluderade kvinnor med olika 

sorters bakgrund. När de gällde Ingrid Lindells  stereotypiska roller stämde detta 

överens med den äldsta filmen ifrån 1974, medan de andra hade mer och mer roller som 

bröt mot stereotyperna.  

Resultatet visade  att alla tre Bondfilmer använder sig av de samtida 

skönhetsidealen och normer som finns i samhället, bara att det är i olika grad. The Man 

with the Golden gun har mer en fokus mot den kvinnliga kroppen, men lyfter ändå in att 

kvinnor kan arbeta med samma saker som män kan, och redan på 1970-talet börjar man 

anamma den smala kroppen som idag är en utav de fasta punkterna när det kommer till 

det kvinnliga skönhetsidealet.  

Kvinnorna framställs helt olika mellan alla tre filmerna även om 

Goldeneye och Skyfall ligger relativt nära då de båda innehåller kvinnor som står upp 

för sig själva och kan agera på ett sätt som inte endast handlar om sin kropp. 

Klädmässigt håller alla tre filmer på samma linje, att kvinnorna ska använda figurnära 

kläder för att framhäva sina kroppar, dock använder The Man with the Golden gun 
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endast kjolar och klänningar för att göra detta medan de andra två låter kvinnorna 

använda byxor. Yvonne Hirdmans teorier kring genus tycks stämma i filmen ifrån 1974 

då den har kvinnor i ett andra led gentemot männen, men ju närmare nutiden vi kommer 

desto mindre stämmer det överens med filmens förmedling. Uppsatsens didaktiska del 

lyfter fram sambandet mellan dåtid, nutid och framtid samt kvinnors bortglömda roll i 

historien.  
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