
 

A licence to drive, is not a 
licence to drive like James Bond 
 

En kvalitativ textanalys av två bilscener från filmen 
Spectre, ur ett machokulturperspektiv. 

 
FÖRFATTARE:  Dora Blidovic  

 Josefine Olsson  

KURS:  Medie- och kommunikationsvetenskap C, Uppsats  

 Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 

PROGRAM: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 

EXAMINATOR:  Karin Wennström 

HANDLEDARE: Mia Verhoeff Friman  

TERMIN: Höstterminen 2018 



  



JÖNKÖPING UNIVERSITY 
Högskolan för lärande och kommunikation 

Medie- och kommunikationsvetenskap C 
Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 
Höstterminen 2018 

 
SAMMANFATTNING 
Författare: Dora Blidovic och Josefine Olsson 

Uppsatsens titel: A licence to drive, is not a licence to drive like James Bond  

Språk: Svenska 

Antal sidor: 54 

 

Studiens fokus är att belysa hur populärkulturen gestaltar den så kallade machokultur genom 

actionkaraktären James Bond. Machokulturen är uppbyggd på ohälsosamma normer som 

implicerar ett krav på män att vara maskulina vilket påverkar deras psykiska hälsa (Under 

Kevlaret, u.å.). Specifikt undersöks de två tidsmässigt, längsta bilscenerna i den senaste 

Bondfilmen Spectre (2015). Syftet med studien är att undersöka hur James Bond upprätthåller 

den stereotypiska machokultur som finns i Sverige. Målet med studien är att bidra med 

kunskap om hur machokulturen gestaltas inom populärkulturen. 

 

Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån narrativet som är en framställning av en berättelse 

(Selby & Cowdery, 1995). Enligt Selby och Cowdery (1995) har narrativet makt att förvandla 

information och manipulerar åskådaren att inte reagera över de händelser de ser. Den 

narrativa analysen utgår enligt Selby och Cowdery (1995) från semiotiken, vilket innebär att 

studiens metod utgår ifrån semiotikens konnotation, denotation, och myt. I studien används en 

analysmodell för att göra det enklare att analysera James Bond. Modellen är uppdelad i tre 

kategorier, utseende, känslor och bilkörning. 

  

Studiens reslutat visar att machokulturens krav och attribut skildras i de scener där James 

Bonds utseende, känslor, och bilkörning gestaltats. Machokulturen kan leda till försödande 

konsekvenser som psykisk ohälsa eller bilolyckor. Därmed är det problematiskt att 

populärkulturen fortsätter att skildra James Bond på ett stereotypiskt manligt sätt. 
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This study focuses on how the popular culture maintains the so called macho culture through 

the action character James Bond. The macho culture imposes an unhealthy demand for men to 

be masculine, which affects their mental health. The two longest car scenes are examined in 

the latest Bond movie Spectre (2015). The aim of the study is to contribute with knowledge of 

how macho culture is presented in the film world. 

 

The theoretical framework of this study is based on the narrative, which according to Selby 

and Cowdery (1995), is a story that in many cases is so basic and natural that the viewer 

overlooks it. According to Selby and Cowdery (1995), the narrative has the power to 

transform information and manipulate the viewer not to react to the events they see. The 

narrative analysis is based on semiotics, which means that the study's method is based on the 

semiotics connotation, denotation, and myth. The study uses an analysis model to make it 

easier to analyze James Bond, the model is divided into three categories, appearance, 

emotions, and driving. 

 

The analysis showed that the demands and attributes of the macho culture were depicted in 

the scenes where we studied James Bond's appearance and feelings, and his driving. Mental 

illness and car crashes is examples of consecvenses that macho culture could lead to. 

Therefore, it´s problematic for populare culture to continue depict James Bond in a 

stereotypical way. 

  

Keywords: Macho culture, men, popular culture, James Bond, film, driving. 
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1. Inledning 

James Bond är en känd actionkaraktär som tar sig an farliga spionuppdrag, kör snabba bilar 

och umgås med vackra kvinnor (Linder, 2003). James Bonds karaktär gestaltas som en 

räddare i nöden eftersom han slåss med kriminella personer för att skydda sitt land (Linder, 

2003). Han är en stilig, stark och skarp man som inte visar några tecken på rädsla trots sina 

farliga uppdrag (Linder, 2003). De personliga attribut som James Bonds karaktär har liknar de 

egenskaper och krav som begreppet machokultur ställer på män. 

 

I Sverige ska en man bland annat vara hård, fysisk, tävlingsinriktad och känslokall för att 

uppnå de ideal som machokulturen har. Machokultur är en problematisk kultur byggd på 

normer skapade av samhället och talar om för män hur de förväntas se ut, bete sig, och agera i 

olika situationer. Det handlar om att en man ska uppfylla stereotypiska krav, det vill säga vara 

manlig och ha makt i olika sammanhang, speciellt i relationer till kvinnor.  

  

I Spectre (2015) manövrerar James Bond snabba och exklusiva bilar på ett vårdslöst samt 

konsekvensfritt sätt. Enligt machokulturen är det ett krav att ha ett aggressivt beteende för att 

accepteras som maskulin (Under Kevlaret, u.å). Statistik från Forward (2008) pekar på att de 

aggressiva beteenden även framgår i trafiken.  

 

Män är överrepresenterade i statistiken för dödsfall i trafiken (Transportstyrelsen, 2018b). 

Under tidsperioden 2015-2017 var nästan 80 procent av de som omkom till följd av en 

allvarlig trafikolycka män (M, Sandberg, personlig kommunikation, 7 november 2018). Enligt 

Forward (2008) beror ungefär 90 procent av alla trafikolyckor på grund av den mänskliga 

faktorn och dess medvetna samt omedvetna felhandlingar i trafiken. Eftersom män är 

överpresenterade inom döds- och olycksstatistiken är det riskfyllt att glorifiera farlig 

bilkörning, speciellt i ett samhälle där machokulturen ställer krav på hur man ska bete sig för 

att framstå som manlig. 

  

Trots den problematiska machokulturen och den oroväckande trafikolycksstatistiken fortsätter 

populärkulturen att förhärliga och reproducera både machokulturen och riskfylld samt farlig 

bilkörning. En konsekvens av dåligt körbeteende kan leda till körkortsåterkallelse, allvarliga 
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krockar eller dödsfall. Dessa konsekvenser ställs aldrig James Bond inför, han klarar sig alltid 

undan. 

 

Studien görs för att granska huruvida karaktären James Bond i filmen Spectre bidrar till den 

machokultur som kan vara skadligt i det svenska samhället. Studien innefattar även om och 

hur karaktären James Bond glorifierar en riskfylld och farlig bilkörning och varför det isåfall 

är problematiskt. Studiens analysdel består av de två tidsmässigt längsta bilscenerna i Spectre. 

För att kunna undersöka om och hur James Bond medverkar till en machokultur, analyseras 

hans utseende, känslor och bilkörning. 
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2. Bakgrund 

För att diskutera det omfattande problemet med populärkulturens framställning av 

machokultur och riskfylld bilkörning är det viktigt att belysa olika begrepp och ge 

bakgrundsinformation om forskningsfältet. Följande begrepp som presenteras; machokultur, 

James Bond, Spectre, populärkultur, actionfilm och män i trafiken ger en djupare förståelse 

för studiens analys-och diskussionsdel. 

 

2.1. Machokultur 

Enligt machokulturen har mannen en högre maktposition gentemot kvinnan, kvinnan ska vara 

underdånig mannen och mannens sexualitet är viktigare än kvinnans (Under Kevlaret, u.å.). 

Machokulturen bidrar därmed till en sexistisk och kränkande syn på kvinnor och deras 

kroppar. Statistik från Brottsförebyggande rådet (2018) visar att 98 procent av de som 

misstänktes för sexualbrott under 2016, är män. Enligt machokulturen anses kvinnan tillhöra 

mannen, vilket innebär att hon inte ska överglänsa mannen och hans framgångar (Under 

Kevlaret, u.å.). Även om det svenska jämställdhetsarbetet ligger i framkant när det gäller 

arbetsrätt och utbildning, har Svergie en lång väg kvar för att uppnå ett helt jämställdt 

samhälle.  

 

Att leva i ett samhälle präglat av machokulturen kan leda till ohälsosamma konsekvenser. 

Män inte får visa känslor och därmed söker de sällan hjälp för sin psykiska ohälsa (Pirkis, 

Spittal, Keogh, Mousaferiadis & Currier, 2017). Under 2017 var nästan 70 procent av de som 

begick självmord i Sverige män, vilket tyder på att den psykiska ohälsan bland män är utbredd 

(Wasserman, 2018). Tillsammans med statistiken är det oroväckande att män alltid ska vara 

starka, orädda och aggressiva, eftersom det har en negativ inverkan på samhället. Att män är 

aggressiva syns även på statistiken över anmälda misshandlesfall, där 80 procent av de som 

anmälts är män (BRÅ, 2018). Tendenser som aggressivitet syns också i manliga bilförares 

trafikoycksstatistik.  

 

Uppemot 80 procent av alla som dör i trafikolyckor är män och vanligaste anledningen till att 

en olycka sker är att föraren tränger bort faror, är impulsiv, eller tänker på sin prestige 

(Sveriges trafikskolors riksförbund, 2013). I ett försök att bidra till jämställdhetsarbetet och 

bryta den rådande machokulturen som finns skapade Sveriges kommuner och landsting ett 
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antal kortfilmer som visar skadligheten av ett överdrivet maskulint beteende (Under Kevlaret, 

u.å.). Det visar att det svenska samhället uppmärksammat de problem som machokulturen fört 

med sig (Under Kevlaret, u.å.).  

 

2.2. James Bond 

Karaktären James Bond är en elegant och atletisk spion som arbetar för brittiska Secret 

Intelligence Service under namnet agent ”007” (Linder, 2003). Secret Intelligence Service är 

även känt som MI6 i Bondfilmerna och arbetar dolt världen över för att motverka terrorism 

och lösa internationella konflikter för att hålla Storbritanniens befolkning säker (Secret 

intelligence service, u.å.). Namnet ”00” ger James Bond en licens att döda för att kunna 

möjligföra sina uppdrag (Linder, 2003). James Bond slåss med kriminella för att försvara sitt 

land och är dessutom väldigt åtråvärd hos vackra kvinnor. James Bonds smeknamn ”Mr kiss 

kiss bang bang”, visar att hans karaktär är en symbol för sex och våld (Linder, 2003). 

James Bonds livsstil är präglad av dyra champagner, lyxiga kostymer och händelserika 

uppdrag (Ian Fleming, u.å.). Ett kännetecken av James Bond är att han alltid är en gentleman, 

har en förkärlek snabba samt exklusiva bilar och reser till exotiska platser. Exklusiva 

bilmärken som förekommer i Bondfilmerna är BMW, Land Rover, Aston Martin, och Jaguar 

(007, 2018). James Bond har med åren blivit en av världens mest kända spionkaraktär inom 

populärkulturen (Linder, 2003). 

 

Den nya versionen av James Bond spelas av skådespelaren Daniel Craig som medverkar i de 

fyra senaste James Bond-filmerna Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall och Spectre. 

Spectre har sålt för över 880 miljoner dollar världen över och även vunnit en Oscar för bäst 

komponerad musik (Internet Movie Databse [IMDB], u.å.).  

 

Daniel Craigs gestaltning av James Bond är en betydligt mer aggressiv och hänsynslös 

karaktär än vad som tidigare visats i Bondfilmerna. De eleganta och charmiga inslagen i 

James Bond har fått en ny sida, med ett våldsammare och mer brutalt uppförande. Daniel 

Craig har tagit den klassiska, eleganta, ståtliga och hederliga versionen av James Bond, och 

skapat en avsevärt mörkare version. (Pulver, 2017)  
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James Bond är en fiktiv karktär och därmed inte en riktig person. I studien kommer han 

benämnas som sitt karaktärsnamn James Bond. Det är viktigt att påpeka att studien 

undersöker James Bond som en fiktiva karaktär och inte som en verklig person.  

 

2.3. Spectre 

Spectre är den 24:e filmen i James Bond eran, och släpptes år 2015. I filmen får James Bond 

ett kryptiskt meddelande om att infiltrera den hemliga och kriminella organisationen Spectre. 

Filmen visar scener från bland anant Rom och Mexico City. James Bond hamnar ofta i farliga 

situationer med yrkeskriminella men lyckas alltid överlista dem och därmed också överleva 

utan större skador. Under filmens gång visas flera dramatiska bilscener, både när James Bond 

blir jagad med också när han förflyttar sig mellan olika destinatoner. (IMDB, u.å.) 

 

2.4. Populärkultur 

Populärkulturen är en kultur som drivs av samhällets invånare och vad de anser vara 

underhållande och omtyckt (Lindgren, 2009). Enligt Lindgren (2009) är film, radio, tv, mode, 

mat, musik, sport, och litteratur exempel på produkter som ingår i populärkulturen. Då 

Spectre visas världen över är det en lättillgänglig film som kan konsumeras av alla klasser i 

samhället och ingår därmed i popuärkulturen.  

 

Den populära smaken innebär att gilla det lättillgängliga och enkla. Det visar även att man är 

uppdaterad av vad som är nytt och populärt i samhället. Under 1800-talet ansågs 

populärkulturen vara en slags kultur som formats för masskonsumtion, vilket idag istället kan 

liknas vid masskultur. Människor som konsumerade populärkulturen ansågs vara isolerade 

och manipulerade av den moral som visades. Det finns liknelser i dagens samhälle där 

populärkulturen anses vara undertryckt sunt förnuft. Populärkulturens innehåll har en 

påverkan på betraktaren och det finns en rädsla gällande till vilken grad populärkulturen 

påverkar. Framförallt benämns den amerikansk kulturimperialism och skadliga tv-spel. 

Populärkulturens användare kan omvandla populärkulturens originella eller symboliska 

budskap, och i vissa fall även sudda ut budskapets ursprungliga betydelse och omvandla det 

till ett annat budskap. Det betyder att populärkulturens ursprungliga innehåll inte alltid 

kommer att bibehållas vid det budskap som användaren uppfattar. (Lindgren, 2009) 
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Populärkultur konsumeras av majoriteten i samhället och är mindre exkluderande än 

finkulturen. Finkulturen är den kultur som främst konsumeras och betingas mot den övre 

klassen i samhället. Begreppet finkultur handlar främst om teater, konst, och konstmusik. Till 

skillnad från finkulturen uppskattas populärkulturen främst av arbetarklassen i samhället. 

Finkulturen anses inte vara lika tillgänglig som populärkulturen vilket får den att framstå som 

exklusiv. (Lindgren, 2009) 

  

Lindgren (2009) framhäver dock att en film kan upplevas som både finkultur och 

populärkultur beroende på hur publiken tolkar innehållet. Det innebär att det finns likheter 

mellan finkultur och populärkultur, men att det handlar om hur betraktaren tolkar innehållet.  

 

2.5. Actionfilm 

Filmgenren action associeras främst med explosioner, bilkrascher, och skottlossningar. 

Actiongenren innehåller ofta tuffa och muskulösa män som tar sig an livsfarliga situationer.  

Actiongenren har inte förändrats makabert under Hollywoods historia, utan assosiationen till 

våld i actionfilmer lever fortfarande kvar. Actiongenrens publik är de största kritikerna och 

ställer höga krav på filmernas actionfyllda innehåll. De vill se mer dramatik, fler explosioner 

och dödligare bilkrascher i actionfilmerna. Publiken har stora förväntningar på att filmerna 

ska innehålla något de aldrig tidigare sett, vilket sätter en stor press på filmindustrin. Därmed 

utökas och förnyas det actionfyllda innehållet till en våldsammare nivå för att tillfredsställa 

publiken, vilket resulterar i farligare och mer extrema actionscener. Publiken som väljer att 

konsumera actionfilmer är i princip garanterade actionfyllt innehåll som inkluderar 

fortkörning, farliga omkörningar och explosioner som en del av underhållningen. (Truitt, 

2017) 

 

2.6. Män i trafiken 

Varje år omkommer flera personer i trafikolyckor på Sveriges vägar. Bara under intervallen 

januari-september 2018 har 225 personer omkommit till följd av en trafikolycka. Även om 

trafiksäkerheten har gjort framsteg, är det fortfarande många personer som varje år 

omkommer i trafikolyckor. (Transportstyrelsen, 2018b) 
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För att minska antalet dödsfall i trafiken jobbar Transportstyrelsen (2018a) på uppdrag av 

regeringen, efter en nollvision. Nollvisionen är ett koncept med ett mål om att ingen människa 

ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. För att uppnå nollvisionen ska vägar och 

fordon förbättras samtidigt som drastiska åtgärder ska tas mot rattfylla. Det ska även vara lätt 

att göra rätt val i trafiken som förare. (Transportstyrelsen, 2018a). 

  

Enligt Sonja Forward sker de vanligaste olyckorna på grund av att föraren är 

spänningssökande, äventyrlig, hämningslös, eller uttråkad. Forward (2008) pekar på att 

föraren ofta söker sensationer under sin färd vilket gör att körningen blir riskfylld. 

Spänningssökande, äventyrligt, hämningslöst och uttråkat beteende leder inte bara till olyckor 

enligt Forward (2008), sannolikheten att lagföras för exempelvis fortkörning är större om man 

besitter dessa egenskaper. Ovannämnda körbeteenden stämmer även överens med de 

beteenden som machokultur uppmanar till. (Under Kevlaret, u.å.). Ett annat mönster som går 

att tyda är att unga män mellan 18-24 år ofta är överrepresenterade i statistiken. Unga män är 

också överrepresenterade i statistiken för indragna körkort.  

 

”Det är idag nästan fyra gånger så vanligt att en ung man mellan 18 och 24 får sitt 

körkort återkallat jämfört med genomsnittet i landet.”. 

 (Transportstyrelsen, 2017) 

 

Personer i åldrarna 18-19 år har 5-6 gånger större risk att vara inblandad i en trafikolycka än 

andra (Transportstyrelsen, 2017). Personer i samma ålderskategori får i större utträckning 

också sitt körkort indraget. Dessutom är 18-24 åringar inblandade i 35 procent av alla 

singelolyckor där någon skadats allvarligt (Transportstyrelsen, 2017). Generellt sett är 80 

procent av alla som omkommer i trafikolyckor män, ofta på grund av deras sätt att köra (M, 

Sandberg, personlig kommunikation, 7 november 2018). 
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3. Syfte och frågeställningar 

I följande kapitel presenteras studiens syfte, problemformulering och frågeställningar. 

Kapitlet behandlar studiens grundläggande syfte och motiverar genom problemformuleringen 

varför studieobjektet är betydelsefullt. Frågeställningarna konkretiserar studiens syftet och 

besvaras i studiens analys- och diskussionsdel.  

 

3.1. Problemformulering  

Män är överrepresenterade i statistiken över omkomna personer i bilolyckor, vilket innebär att 

män är de som kör mest riskfyllt (Transportstyrelsen, 2017). Enligt Forward och Lewin 

(2006) beror många olyckor på att föraren är impulsiv och kör farligt samt aggressivt. Som 

tidigare nämt ska en man enligt machokulturen vara aggressiv, våldsam, och impulsiv (Under 

Kevlaret, u.å.). I populärkulturen är James Bond en aggressiv, våldsam och uppmärksammad 

maskulin karaktär. Populärkulturen konsumeras av stora grupper i samhället och har därmed 

en stor påverkan på sin publik (Lindgren, 2009). Därmed är det viktigt att undersöka huruvida 

filmer i populärkulturen gestaltar machorelaterat innehåll. För att undersöka om och hur 

machokulturen gestaltas i Spectre, undersöks det om machokulturens attribut och krav 

förekommer i Bondfilmen. 

3.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur James Bond upprätthåller den 

stereotypiska machokultur som finns i dagens samhälle. Studien syfte inriktar sig främst på 

James Bonds bilkörning, men undersöker också James Bonds känslor och utseende. Målet 

med studien är att bidra med kunskap om hur maskulinitet och machoideal framställs i film. 

 

3.3. Frågeställningar  

1. Finns det tecken på machokultur i James Bonds karaktär och i så fall hur gestaltas det? 

2. Hur gestaltas James Bonds bilkörning utifrån de tre kategorierna: spänningsökning, 

hämningslöshet och uttråkning? 

 

 

 



11 
 

4. Tidigare studier 

I följande kapitel redovisas tidigare studier som berör studiens forskningsområde. De tidigare 

studierna presenteras i följande ordning; stereotyper, riskfyllt körbeteende, och bilkörning i 

samband med actionfilmer. Det presenteras även en forskningsöversikt som belyser studiens 

forskningslucka.  

 

4.1. Stereotyper 

Diekman och Goodfriend (2006) har i studien ”Rolling with the changes: a role congruity 

perspective on gender norms”, undersökt olika sociala roller. Syftet med studien är att 

undersöka huruvida sociala normer påverkar de sociala könsroller som finns utifrån ett 

funktionellt perspektiv. Diekman och Goodfriends (2006) studie grundar sig i teorin Role 

congruity theory. Role congruity theory bygger på att positivt utvärdera en grupp beroende på 

om de anpassar sig efter de typiska sociala rollerna i samhället (Diekman & Goodfriend, 

2006). 

 

Studiens metod utgår från tre olika frågeformulär som besvaras av såväl manliga som 

kvinnliga studenter. De tre frågeformulären fokuserar på hur respondenterna upplever sociala 

roller och könsstereotyper. I den första undersökningen utvärderar deltagarna de uppfattade 

könsrollerna i nutid, dåtid och framtid och den andra undersökningen fokuserar deltagarna på 

trender som är fördelade mellan kvinnor och män. Den tredje och sista undersökningen 

innehåller manipulerat och ändrat innehåll av de klassiska könsrollerna av att kvinnan 

underhåller hushållet medan mannen arbetar. Innehållet manipuleras för att mäta attityderna 

för de ändrade könsrollerna (Diekman & Goodfriend, 2006). Resultatet visar att uppfattningen 

av stereotyper och de sociala rollerna skapas i olika grupper. Exempelvis tenderar kvinnor att 

gå in i rollen som omhändertar och vårdar, ett beteende som har blivit typiskt kvinnligt i de 

stereotypiska könsrollerna. Det visade också att det finns individer som är villiga att acceptera 

förändringar i de sociala rollerna, men majoriteten vill inte förändra dem. Diekman & 

Goodfriend, 2006). 

 

 

Könsroller och stereotyper framställs även i dagens populärkultur, framförallt i film enligt 

Ingalls (2012) som skrivit studien ”Sex differences in the creation of fictional heroes with 
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particular emphasis on female heroes and superheroes in popular culture: Insights from 

evolutionary psychology.”. Syfte med studien är att undersöka kvinnliga superhjältar i media. 

Mer specifikt undersöktes förekommster av könsskillnader mellan manliga och kvinliga 

superhjältar och hur de framställdes i populärkultur beroende på vem som skapat dem.  

 

Studien utgår från evolutionsteorin som bygger på att människans hjärna är en produkt av en 

evolution, som orsakar uppkomsten av diskreta men märkbara skillnader i beteende mellan 

kvinnor och män (Ingalls, 2012). Ingalls (2012) använder sig av ett systematiskt 

tillvägagångssät för att undersöka sitt analysmaterial.  

 

Ingalls (2012) resultat visar att såväl de manliga som kvinnliga karaktärerna har gemensamma 

karaktärsdrag. De är intelligenta som övervinner ondska och utsätter sig själva för farliga 

situationer för att hjälpa andra (Ingalls, 2012). Det som skiljer de manliga från de kvinnliga 

karaktärerna är att de kvinnliga superhjältarna sällan bär på vapen. De kvinnliga 

superhjältarna som är omtalade i populärkulturen är exempelvis Xena Warrior Princess och 

Buffy the Vampire Slayer. Både Xena Warrior Princess och Buffy the Vampire Slayer är 

skapade och formade av män, vilket innebär att de också är gestaltade ur ett manligt 

perspektiv (Ingalls, 2012). Det innebär att det är mannen som i detta fallet har skapat de 

skillnader som förekommer mellan kvinnliga och manliga superhjältar.  

 

4.2. Riskfyllt körbeteende 

I ”Driving violations – investigating Forms of Irrational Rationality”, undersöker Forward 

(2008), orsaker till olyckor i trafiken. Syftet med stuiden är att utforska motiven bakom 

bilförares farliga handlingar. Forward (2008) använder sig av teorin TPB som förutspår att en 

persons beteende är en funktion av sin attityd. Forward (2008) genomförde semistrukturerade 

intervjuer med 50 körkortsinnehavare av både manligt och kvinnligt kön. Forward (2008) 

använde sig av den semi-strukturerade intervjumetoden eftersom det tillät henne att 

personifiera sina frågor utefter intervjuperson.  

 

Resultatet visar att den mänskliga faktorn ligger bakom uppemot 90-95 procent av alla 

bilolyckor som sker i Sverige (Forward, 2008). Forward (2008) poängterar att attityder och 

normer har en stor inverkan på hur säker eller osäker en förares bilkörning är.  
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Enligt Forward (2008) finns det studier som visar på att vårt kognitiva beteende, det vill säga 

våra känslor, tankar och allmänna beteende, ligger till grund för hur vi beter oss i trafiken. 

Många av de förare som har ett riskfyllt körbeteende anser att det finns fler positiva fördelar 

än negativa med deras körning. Som tidigare nämnt är det främst fyra faktorer som leder till 

att en förare anses ha ett riskfyllt körbeteende, det handlar om att föraren söker spänning, är 

äventyrlig, hämningslös eller uttråkad (Forward, 2008). 

 

Det finns två olika typer av risktagande förare. Det är den subjektivt risktagande och objektivt 

risktagande föraren. En subjektivt risktagande förare baserar sin körning på sina egna eller 

andras tidigare erfarenheter. Den objektivt risktagande förare är medveten om riskerna som 

både föraren och medtrafikanterna utsätts för, dock väljer den objektivit risktagande föraren 

att negligera riskerna eftersom de tror att de är skyddade från olyckor (Forward och Lewis, 

2006). Forward (2008) påpekar också att förare generellt sett anser sig köra både tryggt och 

skickligt men det är inte det som ligger till grund för att en olycka sker. Olyckor sker främst 

när föraren av fordonet betraktar sig vara överlägsen i sin hantering av fordonet (Forward, 

2008). 

  

Freund, Colgrove, Burke och McLeod (2005) studie ”Self-rated driving performance among 

elderly drivers referred for driving evaluation” fokuserar på äldre förare. Studiens resultat 

visar att 38 procent av de som ansåg sig vara lika bra eller bättre än andra förare, bedöms som 

farliga förare. Forward (2008) hävdar också att körbeteendet inte alltid påverkas eller 

förändras trots att man själv varit delaktig i en bilolycka, något Sinden (1992) kallar för 

”Superman-komplexet”. Superman-komplexet innebär att en förare ser sig själv som en trygg 

och säker förare, vilket stärker självförtroendet, men i själva verket är föraren en fara för 

allmänheten (Sinden, 1992). 

 

Forward och Lewin (2006) hävdar i ytterligare en studie att mänskliga felhandlingar är den 

största orsaken till att bilolyckor sker. Syftet med studien är att ”[…] fördjupa kunskapen om 

de olika faktorer som påverkar föraren att medvetet begå olika felhandlingar i trafiken.” 

(Forward & Lewin, 2006, s. 5). 

 

Resultatet visar att män är de som i största grad har en avsaknad av respekt för trafikregler 

och för sina medtrafikanter. Precis som tidigare nämnt är det framförallt spänning och 

impulsivitet som driver förare att bryta mot trafikregler (Forward & Lewin, 2006). En annan 
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aspekt som tas upp är att förarna i stor grad kör aggressivt och att människor som lagförts för 

något brott tidigare, ofta visar en större tendens på att ta risker i trafiken (Forward & Lewin, 

2006). Precis som Forward (2008) nämner anser också Forward och Lewin (2006) att 

riskfyllda förare ofta har en övertro på sig själva när det gäller deras körning, förarna tror att 

de är oövervinnliga i trafiken. 

 

4.3. Bilkörning i samband med actionfilmer 

Tidigare studier visar dessutom att det finns ett samband mellan körbeteende och påverkan av 

actionfyllt innehåll. Beullens, Roe, och Van den Bulck (2011) har i sin studie ”The Impact of 

Adolescents’ News and Action Movie Viewing on Risky Driving Behavior: A Longitudinal 

Study”, analyserat ungdomars attityd gentemot riskabel bilkörning, beroende på vilken tv-

genre de tittar på. Medieanvändning kan associeras med att ungdomar tar större risker i 

trafiken, därmed är trafikolyckor en stor anledning till att unga dör i trafiken (Beullens et al., 

2011). Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan visning av specifika tv-genrer 

och riskabelt körbeteende (Beullens et al., 2011). 

  

De två tv-genrer som var viktiga för studien var tv-nyheter och actionfilmer. Tidigare studier 

visar att dramatiska dödsorsaker har fått mer uppmärksamhet i tv-nyheter, därmed har de en 

stor roll i studien. Det visade sig dessutom att trafikolyckor och incidenter med omkomna 

ungdomar är överrepresenterade i nyheterna. (Beullens et al., 2011) 

  

Studien visar att riskfylld körning ofta gestaltas i form av hög hastighet, plötslig inbromsning 

och skrikande däck, men konsekvenserna av sådan körning sällan framställs i actionfilmer 

(Beullens et al., 2011). Studien grundar sig i den longitudunell studie. Longitudinell studie 

innebär att de flera individers variabler registreras under en längre tidsperiod (Karolinska 

Institutet, u.å.). För att registrera dessa variabler använde sig Beullens et al. (2011) av tre 

specifika former av riskfylld körning som underlag i sin studie. De olika formerna var 

fortkörning, äventyrliga förare som tar risker i trafiken för att göra det roligt och att köra 

under alkoholpåverkan (Beullens et al., 2011). 

  

Studien undersöker om ett riskabelt körbeteende har utvecklats beroende på långsiktigt tv-

tittande av en specifik tv-genre. Tv-nyheter och actionfilmer är båda tv-genrer som är 

förknippande med olika former av riskabelt körbeteende. Studien består av 2 193 ungdomar i 
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Belgien, där cirka 65 procent var män och cirka 34 procent kvinnor. Majoriteten av 

ungdomarna var mellan åldern 17 och 18 år. Det innebär att cirka 89 procent av ungdomarna 

kunde bidra till studien, eftersom en stor del av ungdomarna inte hade körkort vid 

datainsamlingen. (Beullens et al., 2011) 

  

Resultatet av studien visar att både tv-nyheter och actionfilmer var populära hos ungdomarna. 

Det visade sig dock att män tittar väsentligt mycket mer på actionrelaterat innehåll än vad 

kvinnor gör. Fortkörning är det mest populära körbeteendet inom kategorien riskfyllt 

körbeteende. Studiens resultat bekräftar att attityden mot riskabel bilkörning är negativ för de 

ungdomar som har varit exponerade för tv-nyheter. Medan det fanns en mer lättsam och 

positiv inställning för fortkörning och riskfyllt beteende i trafiken hos de som konsumerat 

actionfilmer. (Beullens et al., 2011) 

 

4.4. Forskningslucka 

Studier om genus är ett vanligt forskningsämne både inom film men också inom olika 

kulturer. Däremot inriktar sig många studier mot feminism och kvinnans framställning i olika 

sammanhang. Utbudet av tidigare studier som undersöker machokulturen eller manliga 

stereotyper är inte lika utbrett. Tidigare studier som belyser hur actionfilm upprätthåller den 

stereotypiska machokulturen, och hur det gestaltas i de manliga karaktärernas bilkörning är 

bristfällig. Det finns likheter mellan de attribut som machokulturen bär med sig och de 

beteenden som manliga bilförare har. Därmed är studien relevant eftersom den täcker en 

forskningslucka kring machokultur i film främst kopplat till bilkörning.  
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5. Teoretiskt ramverk 

I kapitlet redovisas studiens teoretiska ramverk, det vill säga studiens tillvägagångssätt och 

de verktyg som kommer användas på studiens material. Ändamålet med det teoretiska 

ramverk är att uppfylla studiens syfte med hjälp av följande teorier; narrativet, semiotiken, 

kön och genus, genuskontraktet, definition av stereotyper och machokultur. 

 

5.1. Narrativet 

Selby och Cowdery (1995) har skapat en modell bestående av konstruktion, publiken, 

narrativet, kategorisering och produktion, som gör det möjligt att analysera en medietext. Det 

teoretiska konceptet är ursprungligen skapat för att analysera och diskutera tv, men kan även 

användas och appliceras på filmer (Selby & Cowdery, 1995). 

  

Studien kommer att fokusera på det tredje nyckelordet, narrativet. Enligt Selby och Cowdery 

(1995) är narrativet en berättelse, som i många fall är så pass grundläggande och naturligt att 

åskådaren förbiser den. Under en film exponeras publiken flertalet gånger för olika händelser 

som ska verka naturliga, logiska, och sammanhängande, men de är egentligen bara en illusion. 

Narrativet förvandlar informationen och manipulerar mottagaren till att inte reagera över 

händelserna (Selby & Cowdery, 1995). 

  

Den narrativa teorin utgår från tre olika steg. Narrativets tre steg utgår ifrån vad som händer i 

berättelsen, vilka distinkta meningar det finns, och vilka underförstådda meningar narrativet 

har. I det första steget beskrivs bara vad som ses i berättelsen, medan steg två och tre 

beskriver direkta och indirekta syften. Den narrativa analysen utgår ifrån semiotiken, vilket 

innebär att denotation, konnotation och myt kommer att appliceras på materialet. (Selby & 

Cowdery, 1995) 

  

Lindgren (2009) beskriver att narrativet inte är typisk för någon enskild genre utan kan 

appliceras på de flesta medier. Genom narrativet blir det möjligt att undersöka hur olika typer 

av sociala sektioner fungerar och därmed också få kunskap om hur kulturer fungerar. Enligt 

Lindgren (2009) är narrativet den berättelse som filmen egentligen förmedlar. Till exempel 

har en film en handling, men narrativet fokuserar inte på den egentliga handlingen utan fokus 

finns istället på berättandet av handlingen (Lindgren, 2009). 
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Narrativen som finns i en film förekommer där av en anledning enligt Lindgren (2009). Precis 

som Selby och Cowdery (1995) antyder menar också Lindgren (2009) att ett narrativ ger 

betydelse till handlingen och för samman olika scener till varandra. En scen som egentligen 

inte ger ett reellt intryck kan verka begripligt för tittaren i och med att narrativet alltid utspelar 

sig i ett sammanhang (Lindgren, 2009). I en film finns det ingen scen som saknar betydelse, 

det innebär att narrativet alltid har en logisk mening (Lindgren, 2009).  

 

5.2. Semiotik  

Semiotik som även heter teckenteori, kommer till användning när tolkning av kommunikation 

och dess betydelse ska genomföras (Gripsrud, 2011). Ferdinand de Sassure och Charles 

Sanders Peirce betraktas vara grundarna till semiotiken, men de har olika tillvägagångssätt på 

hur de tolkar semiotiken (Gripsrud, 2011).  

 

Enligt Sassure har det semiotiska tecknet två olika sidor. Den första sidan handlar om ett 

innehåll medan den andra sidan handlar om ett uttryck (Gripsrud, 2011).Vilket innebär att ett 

tecken är både verbalt och visuellt, och relationen mellan det verbala och visuella ger tecknet 

en betydelse (Gripsrud, 2011). Djuret ”hund” har ett verbalt uttryck som samhället har 

kommit överens om, men “ordet” hund blir ett tecken när det ses det visuellt. Relationen 

mellan det verbala och visuella tillsammans skapar enligt Sassure den semiotiska betydelsen 

på djuret hund (Gripsrud, 2011).  

 

Semiotikens tecken kan därmed bestå av ljud, figurer, streck eller andra element som 

samhället har en tidigare föreställning om. Varje tecken har ett specifikt budskap som kan 

variera beroende på innebörden. Semiotiken handlar i och med detta om inbyggda normer 

som används i samhället. (Gripsrud, 2011)   

 

5.2.1. Denotation, konnotation och myt 

Semiotiken används för att analysera teckenteorin genom olika kategorier. Studie kommer att 

använda sig av semiotikens tre teorier; denotation, konnotation och myt. Roland Barthes 

utvecklade Sassures metoder och är grundaren till teorin om konnotation och denotation som 

analysen kommer att utgå ifrån (Holm, 2002). Denotation innebär det första visuella intrycket 
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av ett tecken och konnotation är den indirekta betydelsen av tecknet (Gripsrud, 2011). 

Gripsrud (2011) menar att denotation och konnotation inte är fastställda regler utan att det 

ändras efter tid. Alla människor tolkar inte tecken på samma sätt utan det finns flera olika sätt 

att tolka ett tecken på. Ett tydligt exempel på hur man kan använda denotation och 

konnotation enligt Gripsrud (2011) är att exempelvis titta på en persons skor, kläder, 

klädmärken och styling som ett första intryck, det vill säga denotationen. Konnotationen 

däremot är den indirekta betydelsen som talar om vilken livsstil som uppfattas av det vi ser 

visuellt. Denotation beskriver tecknet rent visuellt, medan konnotation beskriver tecknets 

djupare innebörd och betydelse (Gripsrud, 2011).  

 

Samspelet mellan teckens direkta och indirekta betydelse skapar kulturella meningar, inom 

semiotikens teorier heter det myt (Fiske, 1997). Myt är en blandning av objektets tidigare 

historia och nuvarande kontext som tillsammans skapar ett budskap eller en attityd i samhället 

(Bignell, 2002). Tillsammans med denotation och konnotation ger myten ett helhetsintryck av 

det vi ser. Genom kläder och andra visuella föremål kan samhället placera människor i olika 

samhällsklasser beroende på deras ekonomi (Gripsrud, 2011). Det kan exempelvis vara en 

logotyp på ett bilmärke som genom myt kan tolkas som ett exklusivt märke som enbart 

framgångsrika personer äger.  

 

”[…] myter i första hand fungerar så att de får historien att framstå som naturlig. 

Därmed betonas det faktum att myter i själva verket är produkter av en samhällsklass 

som tack vare en viss historisk bakgrund blivit dominerande.” (Fiske, 1997, s.122) 

 

Bignell (2002) anser att mytens budskap är socialt accepterat och att samhället ser mytens 

innebörd som sanning. En myt är en kedja av relaterade begrep som tillsammans skapar en 

berättelse som verkar vara verklig och naturlig i samhället (Fiske,1997). 

 

5.3. Kön och genus 

Det är skillnad på vad orden kön och genus betyder. Kön syftar på vårt biologiska kön medan 

genus inriktar sig på vilka sociala roller och förväntningar som finns på oss. Genus handlar 

främst om förståelsen av manligt och kvinnligt. Det vill säga hur en man respektive en kvinna 

ska se ut, bete sig och vilken roll i samhället de har. Till skillnad från vårt biologiska kön är 
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genus ett kulturellt och socialt konstruerat kön. Begreppet genus gör det möjligt för oss att 

frångå de biologiskt kodade kropparna, en kropp med biologiskt manligt könsorgan kan ha en 

feminint kodad klädsel. (Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.) 

Genus används ofta som hjälp för att förklara tydliga maktstrukturer som finns i samhället. 

Det finns strukturer som upprätthåller orättvisa och maktkulturer mellan de olika könen. 

Machokulturen är en av de strukturer och kulturer som gör det omöjligt för kvinnor och män 

att frångå sina biologiska kön. (Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.) 

När det diskuteras genus i studien, menas därmed de sociala förväntningarna och roller som 

skapats i samhället, följaktligen avses det sociala könet och inte det biologiska könet 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

5.4. Genuskontraktet 

På slutet av 80-talet lanserade Hirdman (1988) begreppet ‘genus’ i Sverige. Hirdman (1988) 

diskuterade också något som hon kallade ‘genuskontraktet’. Genuskontraktet handlar om att 

det i varje samhälle finns ett osynligt kontrakt mellan könen. De osynliga kontrakten finns på 

tre olika plan. Det handlar om den enskilda kvinnan och mannen, mellan kvinnor och män i 

sociala sammanhang och även, som Hirdman (1988) beskriver det, mannen och kvinnan. 

Genuskontraktet handlar i grunden om normerna mellan mannen och kvinnan. Hirdman 

nämner att arbetsfördelning i hemmet, språket, klädsel, utseende och kärleken är olika 

element som styr ett genuskontrakt. Genuskontraktet hävdar Hirdman (1988) är ömsesidiga 

förväntade föreställningar som männen och kvinnorna har på varandra.  

 

Hirdman (1988) belyser vid flertalet gånger att det är mannen som är i maktposition gentemot 

kvinnan. Mannen är kvinnans frihets-väktare och att mannens begränsningar automatiskt blir 

kvinnans begränsningar. Kvinnan ska vara underordnad mannen och lyda hans order, oavsett 

vad det innebär (Hirdman, 1988). Män och kvinnor sätts i fack och förväntas uppträda och 

bete sig enligt den stereotypiska normen.  
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5.5. Definition av stereotyper 

Edström och Jacobsons (1994) beskriver en stereotyp som en förutfattad bild av en person 

eller händelser som delas av många människor. Stereotypa uppfattningar av människor sitter 

så djupt inom oss att det kan uppfattas som ett strukturerat upplägg (Edström & Jacobsons, 

1994). Det innebär att om samma typ av person upprepar vissa handlingar kan det leda till att 

det skapas en stereotypisk bild av den personen, kopplat till en specifik handling (Edström & 

Jacobsons, 1994). Ett exempel på omtalade stereotyper är att kvinnor är duktiga på att laga 

mat eller att män älskar bilar och teknik (Edström & Jacobsons,1994). 

 

Enligt Edström och Jacobson (1994) finns det tydliga skillnader mellan kvinnor och män när 

det gäller sociala förutsättningar. Värdet på en man prioriteras och betonas ofta, medan 

kvinnors värde förnekas i samhället. Edström och Jacobsons (1994) beskriver stereotyper som 

diskriminering av olika grupper i samhället. De anser också att stereotyper används för att 

behålla människor i stereotypiska grupper i underläge. Den beskrivningen är främst kopplad 

till de kvinnliga stereotyperna, att behålla kvinnor i en underdånig position, medan de manliga 

stereotyperna är kopplade till positiva attribut som auktoritet, makt och initiativ (Edström & 

Jacobsons,1994).  

 

Enligt Edström och Jacobson (1994) är det gemensamt för både män och kvinnor att ha 

förväntade åsikter om det andra könet och därmed vidmakthåller de också de olika 

stereotyperna. 

 

5.5.1. Manliga stereotyper  

Edström och Jacobsons (1994) har i sin rapport utvecklat olika kategorier för typiska manliga 

stereotyper som finns i samhället. De manliga stereotyperna bygger oftast utifrån fördomar 

om vad som anses vara manligt (Edström & Jacobsons, 1994). Machokulturen och de manliga 

stereotyperna har liknande värderingar och krav på hur en man ska vara för att nå en 

tillfredsställande nivå av maskulinitet. Därmed är det betydelsefullt att uppmärksamma de 

stereotyper som finns i samhället. 

 

Projektören 
En av stereotyperna kallas Projektören, vilket är en man som är klädd i kostym med otroligt 

starkt självförtroende. Han är ofta insatt i ekonomi eller politik och han strävar efter de bästa 
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jobben, vackraste kvinnorna, pengar och ära. Han tillhör den manliga eliten i samhället. 

Projektören tar initiativ och agerar alltid när det krävs och man ser aldrig honom som passiv 

eller i viloläge. Även om Projektören förenas med styrka, intelligens och handlingskraft så är 

han aldrig våldsam. Enligt Projektören själv har han inte tid att diskutera känslor utan håller 

sig oftast saklig. (Edström & Jacobsons,1994) 

 

Drömprinsen 
Drömprinsen är en ung man som ofta förekommer i musik, mode eller film. Drömprinsen är 

väldigt framgångsrik trots sin unga ålder och framställs ofta som en romantiker. Han vill göra 

alla glada men har också en väldigt djup sida. Han liknar en helt vanlig kille, men det är bara 

en fasad. Detta är den stereotypen som samhället anser har nått stor framgång i alldeles för 

tidig ålder då de ofta hamnar i drogmissbruk. Dock är samhället väldigt förlåtande när det 

kommer till denna stereotypen då drömprinsen oftast är väldigt stilig och charmig. (Edström 

& Jacobsons 1994) 

 
 
He-mannen 
He-mannen är en annan karakteristisk manlig stereotyp enligt Edström och Jacobsons (1994). 

Han skiljer sig från Projektören då han drar sig till äventyr. Han är en machokaraktär som är 

modig och atletiskt byggd. He-mannen är en man som inte är rädd att utsätta sig för farliga 

situationer, och oftast ses som en räddare i nöden (Edström & Jacobsons 1994). Snabba och 

snygga bilar är ett stort intresse hos He-mannen. Han kan ses som en hjälte men risken att He-

mannen blir grym och sadistisk är väldigt stor (Edström & Jacobsons 1994). 

 

5.6. Machokultur 

Hofstedes kulturdimensionsteori är ett sätt att redovisa nationella och kulturella värderingar, 

som gör det möjligt att jämföra dem med andra länder. Kulturdimensionsteorin har sex olika 

dimensioner, det som är relevant för vår studie är dimensionen om maskulinitet mot 

femininitet. Den mäter hur kulturen värderar maskulinitet och femininitet. Beroende på vilken 

kultur som undersöks så värderas dem maskulint och feminint olika. De kulturer som värderar 

maskulinitet högt anser att en man ska vara tuff, bestämd, och fokuserad på framgång. Bland 

de länder som värderar femininitet är livskvalité och relationer prioriterade. De länder som 

högt värderar femininitet, är ett samhälle som försöker balansera familj och arbete så jämställt 

som möjligt. (Hofstede & Arrindell, 1998) 
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Bland de länder som ligger högst på Hofstedes lista och därmed också värderar maskulinitet i 

högsta grad är Slovakien och Japan. Slovakien har en maskulinitet som värderas till 100 

jämfört med Sverige som har en maskulinitetsskala på 5. Sverige och Norge ligger i toppen 

bland de länder som värderar feminina attribut. (Hofstede Insights, u.å.) 

  

Trots att Sverige bedöms vara ett feminint samhälle, och anses vara en förebild för andra 

länder, finns det en machokultur i Sverige. I alla samhällen finns det normer och 

förväntningar som kan skilja sig åt, beroende på om man är man eller kvinna. Kvinnor följer 

ofta det rådande kvinnoidealet medan män lever i en machokultur. Machokulturen grundar sig 

i ett flertal normer om hur män ska vara både psykiskt och fysiskt. Machokulturen är så pass 

inpräntad i samhället att den är svår att övervinna och förändra. Kulturen byggs bland annat 

på att män ska vara starka, rakryggade, inte gråta, eller visa känslor samtidigt som de ska vara 

framgångsrika och ha ett ekonomiskt värde. (Under Kevlaret, u.å.). 
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6. Metod och material 

I följande kapitel redovisas valet av metod och material för studien. Studiens metod och 

material används för att kunna besvarar frågeställningarna, samt uppfyller studiens syfte. 

För att göra analysen tydlig presenteras studiens analysprocess. Analysprocessen redogör 

stegvis för hur analysen utförs. 

 

6.1. Material 

Studiens material är hämtat från den senaste Bondfilmen Spectre, som hade premiär 30 

oktober 2015 (IMDB, u.å.). Det finns totalt 24 stycken Bondfilmer som sträcker sig mellan 

årtalen 1962-2015 (IMDB, 2016). För att studien ska ha potential att genomföras krävs det ett 

material att undersöka (Alvehus 2013). Eftersom Spectre är den senaste Bondfilmen är den 

också mest uppdaterad och därmed mest lämplig att använda i studien. Studiens val av 

materail ska enligt Alvehus (2013) grunda sig i studiens problemformulering. Eftersom det är 

av intresse att granska hur machokulturen gestaltas i James Bonds bilkörning, inriktar sig 

materialet på bilscener i filmen. Studiens material är de två tidsmässigt längsta scenerna där 

James Bond kör en bil. Den första scenen är 30 sekunder och den andra scenen är sex minuter 

långt. I båda scenerna är det möjligt att analysera hur James Bond hanterar sin körning. Det är 

även möjligt att avläsa andra attribut som klädsel, känslor, och beteende. De utvalda scenerna 

kommer att redovisas i analysen via stillbilder, det är dock viktigt att förtydliga att analysen 

har undersökt rörligt material. 

 

6.2. Urval 

Det finns flera olika urvalsstrategier som underlättar urvalsprocessen i en studie. För att 

undersöka om och hur machokultur gestaltades i James Bonds bilkörning, granskades alla 

scener där James Bond körde bil i filmen. Då det förekom många korta scener av bilkörning i 

filmen där vi inte kunde urskilja vem som körde bilen valde vi att inte inkludera det i 

materialet. Den lämpligaste urvalsprocessen för studien är ett strategiskt urval. Ett strategiskt 

urval innebär att man väljer ut specifika element utifrån vad man vill belysa i studien. 

(Alvehus, 2013)  För att undvika överflödigt material har vi att enbart inkluderat de scener där 

det tydligt framgår att karaktären James Bond körde bil i studiens material. 
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När det kommer till strategiskt urval finns det en risk att man är för strategisk och rutinmässig 

i sina urval. Det är viktigt att ha i åtanke att studien ska uppnå en empirisk mättnad. För att 

uppnå empirisk mättnad kommer studien att undersöka de två längsta scenerna ur filmen 

Spectre där det tydligt framgår att James Bond kör bil. (Alvehus, 2013). 

 

6.3. Metod 

6.3.1. Analysprocess 

För att strukturera studiens analys presenteras här en analysprocess som förtydligar studiens 

tillvägagångssätt. Analysprocessen består av sex steg: grundval, urval, denotation, 

konnotationer, myt och skärmdump. 

 

Steg ett – Grundval 

Det första steget i analysprocessen är att göra ett grundval, det lägger hela underlaget för 

studien. Först avläses alla bilscener i filmen Spectre för att undersöka vilka scener som är 

relevanta för vår studie. Som tidigare nämnt, menar Ahrne och Svensson (2015) att det är 

viktigt att välja ut de centrala delarna i materialet, eftersom kvalitativt material ofta kan blir 

omfattande. Ahrne och Svensson (2015) påpekar också vikten av att avläsa sitt material flera 

gånger för att bli förtrogen med materialet. Då det är viktigt att ha en vid överblick över 

studiens material, granskades alla bilscener ett flertal gånger. 

 

Steg två - Urval 

Det andra steget i analysprocessen är att genomföra ett urval av scener som är betydelsefulla 

för studien. Det två tidsmässigt längsta bilscenerna där det tydligt framgår att James Bond kör 

bilen, var de scneer som lämpades för studien. I resterande scener från filmen Spectre 

framgick det inte vem som körde bilen och på grund av den anledningen var de scenerna inte 

inkluderade i studiens material. 

 

Steg tre – Denotation 

I det tredje steget analyserar vi studiens material utifrån semiotikens denotation, den direkta 

betydelsen. Scenerna kommer att avläsas i sin helhet, eftersom det bidrar till studiens resultat. 

De utvalda scenerna kommer att granskas flertalet gånger för att inte missa betydelsefulla 

denotationer. Den denotativa analysen kommer att redovisas i studiens analyskapitel. 
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Steg fyra - Konnotation 

Analysprocessen fjärde steg är att granska scenernas konnotation, den indirekta betydelsen. 

För att undvika viktig information i scenerna kommer den konnotativa läsningen att utföras 

åtskilliga gånger. Den konnotativa analysen fördjupar innehållets kulturella betydelse 

(Gripsrud, 2011). 

 

Steg fem - Myt 

Det femte steget i analysprocessen är att undersöka scenerna utifrån semiotikens myt. För att 

kunna undersöka scenernas koppling till machokulturen är det nödvändigt att utföra en analys 

via myt. Genom myten kommer scenernas direkta och indirekta betydelse att granskas utifrån 

ett samhälls-och machokultursperspektiv. 

  

Steg sex - Skärmdump 

Det sjätte och sista steget i analysprocessen är att spara skärmdumpar från de utvalda 

scenerna. En skämpdump sparar stillbilder från studiens rörliga material. De stillbilder som 

utses kommer att vara tydliga exempel på de denotationer som förekommer i scenerna. 

Stillbilderna kommer att presenteras i analyskapitlet så läsaren får en tydlig inblick i studiens 

material. 

 

6.3.2. Kvalitativ textanalys 

Inom medieforskning är textanalys ett övergripande begrepp som faller inom kvalitativa 

studier. En textanalys kan innehålla mer än bara tryckt text, i begreppet inkluderas även bild, 

ljud, tal och rörligt material. Inom textanalysen finns de olika teoritraditioner med olika 

begrepp, som väljs beroende på vilka teorier som är mest lämpade för textanalysens material. 

Om textanalysen ska undersöka vad som kännetecknar berättelsen i Hollywoodfilmer är 

teoritraditionen narratologi och dess begrepp mest lämpad för analysen. För att kunna 

genomföra en textanalys är det viktigt att använda perspektiv, begrepp och frågeställningar 

som ger analysen de redskap som behövs för att förstå texten. Mediernas påverkan på 

samhället kan inverka på attityder, utöva makt, förmedla kunskap men även ge underhållning. 

För att förstå studiens material är semiotiken det bästa verktyget för att genomföra en 

textanalys. (Østbye, & Larsson, 2004)  

 



26 
 

Enligt Bryman (2016) är kvalitativ metoder mer inriktade på ord till skillnad mot kvantitativa 

metoder som inriktar sig mer på siffror och statistik.  

 

6.3.3. Analysschema 

För att kunna besvara studiens frågeställningar kommer tre av Forwards (2008) fyra 

kategorier, som exemplifierar farliga bilförare, att användas. De kategorier som ingår i studien 

är spänningssökare, hämningslös och uttråkad. Kategorin äventyrlig bilförare kommer inte att 

ingå i studiens analys. Egenskaperna är oerhört lika i kategorierna äventyrlig och 

spänningssökare. På grund av likheterna i de två kategorierna kommer vi att utesluta 

kategorin äventyrlig i analysen och trots det få en omfattande analys.  

Analysen av James Bonds bilkörning kommer specifikt att handla om huruvida James Bond är 

spänningssökande, hämningslös och uttråkad i sitt körbeteende. Då machokulturen kan 

gestaltas på olika sätt är det betydelsefullt för analysen att inkludera de attribut som kan 

beskriva machokulturen. Scenerna kommer att analyseras utifrån hur James Bonds val av 

kläder, hans känslor, bilkörning och andra visuella attribut som gestaltar machokulturen när 

han kör bil. De kategorier som är viktiga för studien är utseende, känslor, och bilkörning. 

 

Analysschema Exempel på konnotationer 

Utseende Vilka kläder använder karaktären? Bär han kostym med slips eller jeans 

och t-shirt? 

Känslor Visar karaktären känslor som rädsla, oro eller glädje? 

Bilkörning Hur hanterar karaktären bilen? Är karaktären spänningssökande, 

hämingslös eller uttråkad i sin körning? 
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För att förtydliga vad den spänningssökande, hämningslösa och uttråkade föraren innebär 

presenteras här en kort beskrivning av hur dessa begrepp har definierats och kommer att 

användas.  

 

Spänningssökare 

Den första kategorin är spänningssökaren som ofta bestrider de trafikregler som finns, 

exempelvis att köra mot rött trafikljus. Spänningssökande bilförare kör ofta snabbt och tar 

impulsiva beslut. Spänningssökarna tar aldrig den enkla vägen ur en situation utan har ett 

rationellt körbeteende och ser sig nästan alltid välja en svårare eller mer farlig väg. Enligt 

Forward och Lewin (2006) är ett fordon inte ett transportmedel för en spänningssökare, 

istället handlar det om att föraren vill uppleva spänning och risker under kontrollerade former. 

  

Hämningslös 

Den andra kategorin är den hämningslösa föraren som innebär att föraren inte kör behärskat 

och inte ser några gränser till skillnad mot spänningssökaren. En hämningslös förare kör 

farligt för såväl sig själv, andra bilförare, och för allmänheten. Hämningslös innebär att det 

saknas en naturlig behärskning i ens uppträdande (Hämningslös, 2009). En definition som 

kommer att användas i analysen.  

  

Uttråkad 

Den tredje, och därmed sista kategorin utgår ifrån en uttråkad körning. En uttråkad förare 

bryter ofta mot hastighetsbegränsningen och andra vanliga trafikregler för att exempelvis 

slippa köer eller nå sin destination snabbare. En uttråkad förare blir lätt irriterad och frustrerad 

i trafiken och anser att resterande bilförare är i vägen för ens egna framkomlighet (Forward, 

2008). Till skillnad mot den spänningssökande föraren, söker den uttråkade föraren inte efter 

spänning i sin körning. Däremot kan den uttråkade förarens handlingar leda till att oväntade 

och plötsliga scenarion uppstår.  
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6.4. Metodkritik 

Semiotiken är som tidigare nämnt tecken som tolkas på olika sätt och har olika betydelser. För 

att man ska känna till de olika tecknen och dess budskap krävs det att man har någon typ av 

kunskap som är kopplade till den kulturella betydelsen (Gripsrud, 2011). 

  

Semiotiken har fått kritik för att den anses bygga på personliga tolkningar och intryck av 

tecken. Det största problemområdet anses vara att tecken kan tolkas på olika sätt beroende på 

vem det är som analyserar innehållet, vilket kan leda till olika resultat på samma studieobjekt 

(Gripsrud, 2011). På grund av kritiken är det betydelsefullt att förtydliga att semiotikens 

konnotation, den kulturella betydelsen av ett tecken inte är detsamma som associationer 

(Gripsrud, 2011). Konnotation är enligt Gripsrud (2011) betydelsefull för forskning kring 

media och kommunikation då konnotationen är kulturellt grundat, till skillnad från 

associationer som är kopplade till individuella tolkningar. Semiotiken bygger där med inte på 

personliga tolkningar utan på kunskap om kulturellt grundade tecken och dess betydelser 

(Gripsrud, 2011).  

 

Trots att det finns skillnader mellan konnotation och association kan skillnaden tolkas som 

otydlig. Bryman (2016) påpekar att det finns svårigher gällande den semiotiska metoden. Han 

påstår att även om studien får ett enväldigt resultat kan de vara komplicerat att undvika de 

godtyckliga (Bryman, 2016). Däremot anser Bryman (2016) att den semiotiska metoden inte 

är mer godtycklig än andra analysmetoder. Trots kritiken gentemot semiotiken kommer 

metoden användas som analysmetod för att undersöka om James Bond upprätthåller 

machokultur genom utseende, känslor och bilkörning. Då semiotiken inte enbart analyserar 

det visuella, utan även den djupare betydelsen i ett rörligt material, är det möjligt att analysera 

samhällets attityd genom semiotikens myt (Gripsrud, 2011).  

 

6.5. Studiens tillförlitlighet 

Enligt Alvehus (2013) ska en studie ha både reliabilitet och validitet. Alvehus (2013) anser att 

en studie har hög reliabilitet om den går att upprepa av utomstående personer och resultatet 

blir detsamma. 
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Studien har en hög reliabilitet eftersom det tydligt beskrivs vilka teorier och metoder som 

använts under studiens gång. Dessutom presenteras analysprocessen och analysschemat 

grundligt steg för steg. Alla avsnitt innehåller dessutom en redovisning angående varför 

avsnitten passar i studien. Det visar att det finns goda möjligheter att utföra likande analys och 

få överensstämmande resultat. 

  

Alvehus (2013) diskuterade också vikten av att en studien har validitet. Alvehus (2013) 

påpekar hantverksvaliditet som en viktig faktor av validitet. Hantverksvaliditet innebär att 

studiens slutsatser är grundade på det metodiska arbete som gjorts av den empiriska 

insamlingen. Det innebär också vikten av att belysa det som undersökts från flera 

infallsvinklar. 

I studien har vi problematiserat och argumenterat för våra slutsatser ur flera vinklar för att 

ifrågasätta materialet men också för att ifrågasätta våra slutsatser. Eftersom studien dessutom 

har två personer som uppsatsförfattare har materialet genomgåtts av två personer och analysen 

har därmed fått en nyansering till skillnad mot om studien utförts av en person. Vi som skrivit 

studien är båda tjejer från västvärlden, något som kan påverka analysresultatet. För att inte 

påverka analysresutlatet med personliga tyckanden grundas alla argumentationer i tillförlitlia 

källor.   

 

Spectre är en amerikansk film och scenerna som studien utgår ifrån är inspelade i Rom, 

Italien. Trots detta har vi valt att utgå från svenska lagar när vi undersöker James Bonds 

bilkörning. Däremot finns det likheter i trafikreglerna i Sverige och Italien enligt Europa 

Komissionen (2016). I och med att vi dessutom analyserar machokulturen i det svenska 

samhället, anser vi det rimligt att applicera de svenska trafiklagarna på våra utvalda scener 

trots att de utspelar sig i Italien.  
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7. Analys 

I följande kapitel presenteras studiens analys och resultat där James Bond analyseras utifrån 

tre kategorier utseende, känslor och bilkörning. Analysen redovisar också semiotikens tre 

kategorier denotation, konnotation och myt, där myten binder samman James Bonds 

utseende, känslor och bilkörning till machokulturen. 

 

7.1. Scen ett  

Den första scenen som studien ämnar att analysera är en 30 sekunder lång scen där James 

Bond kör bil i Rom, Italien. Scenen börjar med en bild på en grå bil som rör sig i en hög 

hastighet på en gata i Rom. 

 

7.1.1.  Denotation  

James Bond filmas genom framrutan, han har båda händerna på ratten och har även 

säkerhetsbältet på sig. Han är klädd i en svart kostym, vit skjorta, svart slips, svarta 

läderhandskar och svarta glasögon. Han har ingen skäggväxt i ansiktet och hans ansiktsuttryck 

är intetsägande.  

  

Det som sedan visas är fyra olika knappar med alternativen Backfire, Atmosphere, Exhaust 

och Air. Alla knappar ligger på samma platta som sitter fast på bilens instrumentbräda. En 

bild på James Bonds ansikte visas när han tittar ner på de fyra knappalternativen och ler. Han 

vänder sin blick mot vägen igen och ökar hastigheten. Därefter syns den gråa bilen bakifrån 

när den kör om två bilar på vänster sida. Därpå genomför James Bond två omkörningar på 

höger sida av körfältet.   

 

7.1.2. Konnotation 

Utseende 

Bilen som syns i scenen är en Aston Martin, ett brittiskt bilmärke som tillverkar exklusiva 

sportbilar (Aston Martin, u.å.).  Enligt Gripsrud (2011) finns det skillnad på människors 

ekonomiska resurser vilket kallas klasskillnader eller social stratifiering, det vill säga en 

hierarkisk social struktur i samhället. Tillgång till pengar kan förknippas med framgång och 
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höga positioner i arbetet vilket är vanligare hos män än kvinnor (Mastro & Sink 2016). Det 

konnoterar att James Bond har tillgång till en exklusiv livsstil och enligt samhället tillhör hans 

karaktär den övre samhällsklassen. 

 

I första scenen bär James Bond en svart kostym med vit skjorta, svart slips, och svarta 

solglasögon. I semiotiken tolkas kostym och slips inte enbart som en strävan efter att vara 

stilig, utan även ett tecken på manlig makt (Lindgren, 2009). Det konnoterar att James Bond 

är medveten om sitt utseende. De personer som tänker på sitt utseende vill framstå som vackra 

och enligt Edström och Jacobsons (1994) är det egentligen ett kännetecken för kvinnor. James 

Bonds kläder och bil visar att han har en ekonomiska trygghet.  

 

Bild 1. James Bonds bil.   Bild 2, James Bond kör bil. 

 

Känslor 

James Bonds ansiktsuttryck är neutralt och visar inga tecken på känslor, vilket är ett vanligt 

manligt attribut. Att inte visa sig sårbar kan resultera i känslolösa uttryck (Nikolajeva, 2017).  

När James Bond tittar på de fyra knappalternativen i bilen, som alla har spänningsladdat 

innehåll i sin titel, ändras hans attityd och han ökar hastigheten. Det konnoterar att han blir 

påverkad av knapparnas actionfyllda innehåll och blir motiverad till att utföra farliga 

trafikhandlingar. 

  

 
Bild 3, En närbild på två av de fyra knapparna. Bild 4, James Bonds diskreta leende.  
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Bilkörning 

James Bond ökar hastigheten på bilen under scenens gång, något som anses vara en medveten 

och mänsklig felhandling. Mänskliga felhandlingar kan leda till flera avvikelser av regler som 

är skapade för att skydda trafikanter i trafiken. Medvetna felhandlingar som exempelvis 

fortkörning, bristen i bedömning av egen och andras hastighet eller slarviga rutinfel är oftast 

huvudorsaken till att en trafikolycka sker. (Forward & Lewin, 2006) 

 

I scenen genomför James Bond ansvarslösa omkörningar för att ta sig runt i trafiken. Han gör 

en omkörning av två bilar på vänster sida och påbörjar direkt efter det en omkörning av två 

andra bilar på höger sida. James Bond använder inte körriktningsvisare för att varna 

medtrafikanterna att han påbörjade eller utförde omkörningar. Att genomföra en omkörning 

först på vänster sida för att sedan direkt göra en omkörning på höger sida, kallas att köra 

slalomn vilket inte är tillåtet även om körfälten saknar linjemarkeringar (STR, 2013). 

 

Både fortkörning och farliga omkörningar är medvetna felhandlingar och den typen av förare 

anser att trafikregler inte behöver följas av dem (Forward & Lewin, 2006). De förare som kör 

felmedvetet bedömer sin körning som något positivt, att de till exempel kommer fram till sin 

destination snabbare. De ignorerar ofta de konsekvenser som uppstår från deras körning, som 

exempelvis att bli tagna av polisen eller orsaka olyckor (Forward & Lewin, 2006). Både 

genom fortkörningar och omkörningar utmärker James Bond att han inte följer trafikreglerna 

och att han prioriterar sig själv i trafiken. 

 

Det som skiljer sig från James Bonds riskfyllda beteende är att han använder bilbälte. 

Säkerhetsbältet får James Bond att framstå som en trygg och säker förare. Enligt Sinden 

(1992) anser förare som har Superman-komplexet att deras körbeteende är säkert, när det 

egentligen är riskfyllt. James Bonds handlingar i trafiken visar på att hans riskmedvetenhet är 

låg, men att hans självförtroende är högt eftersom han gör samma felhandling flera gånger 

under samma scen.  

 

James Bonds handlingar visar inga tecken på en hämningslös bilförare dock finns det tecken 

på en uttråkad bilförare. Att vara uttråkad i sin bilkörning innebär att man är irriterad eller 

frustrerad på andra bilförare och genomför fortkörningar eller farliga omkörningar för att 

komma fram snabbare (Forward & Lewin, 2006). De uttråkade förarna söker inte spänning för 

att underhålla sig i trafiken, de vill istället ta sig fram till sin destination snabbare. Det leder 
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till att föraren struntar i trafikregler och andras säkerhet, vilket resulterar i en riskfylld 

trafiksituation.  

 

James Bond genomförde två omkörningar i scenen, i båda omkörningarna avstod James Bond 

körriktningsvisare för att visa medtrafikanterna sina planerade omkörningar. Eftersom James 

Bonds handlingar inte medför några konsekvenser i trafiken, hade scenens handling inte 

förändrats om James Bond använde körriktingsvisare. Det vill säga, narrativet i filmen hade 

inte förändrats eller påverkats. Narrativet ska manipulerar scenens innehåll och får det att 

framstå som naturlig (Selby & Cowdery, 1995). James Bonds ansvarslösa handling i trafiken 

bidrar inte till scenens narrativ, hans handling framstår istället som naturlig och 

konsekvenslös.  

 

 
Bild 5, James Bond gör en omkörning.  Bild 6, James Bond påbörjar en omkörning på 

höger sida. 

 

7.2. Scen två 

Scen två som ingår i analysen är en sex minuter lång biljakt som går genom de centrala 

delarna av Rom, Italien. I scenen syns det hur James Bond kör iväg med en efterföljande bil. 

James Bond är på ett möte när han blir upptäckt. Han hoppar från taket ner till sin bil och 

backar ut från en parkering. Samtidigt skjuter flertalet personer mot bilen, men skotten studsar 

bara av bilen.  

 

7.2.1. Denotation 

I början av jakten kör James Bond ut med en bil från en parkering, han kör mellan sitt egna 

och det mötande körfältet flertalet gånger. Vid ett specifikt tillfälle på en bred och öppen gata 

kör James Bond mot rött trafikljus. Vid ett tillfälle tittar James Bond på fyra knappar, 

Backfire, Atmosphere, Exhaust och Air som sitter fast i bilen. Han lyfter sin hand och trycker 
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på knappen Backfire, i samma sekvens fälls två rör ut genom bilmärket på baksidan av bilen. 

Inne i bilen fälls en skärm upp med en stor cirekl som cirkulerar över skärmen. Efter några 

sekunder byts cirkeln ut till texten ”Ammunition not loaded”, och rören på baksidan av bilen 

dras tillbaka. James Bond rör på munnen samtidigt som han vrider på huvudet.  
 

Bilfärden inleds på breda gator och fortsätter in på smågator och trånga gränder. I en av de 

trånga gränderna kör James Bond över ett trafikhinder och krossar ett tak på ett stillastående 

fordon. I samma sekvens som han kör genom bilen öppnar James Bond också munnen, men 

när han landar på marken igen stänges hans mun. Det finns stillastående bilar och motorcyklar 

på både vänster och höger sida av James Bond i de trånga gränderna. 

 

James Bond tittar återigen i backspegeln och bakom honom ser han en tom gata. James Bond 

förändrar sitt ansiktsuttryk. Framför James Bond kör nu en bil med en äldre man i. James 

Bond vrider återigen på huvudet och kör sida till sida bakom den mindre bilen. Tillslut fastnar 

bilarna i varandra och den äldre mannens hastighetsmätare visar att farten på bilen ökar. Den 

äldre mannen kollar flertalet gånger i sin backspegel och håller i ratten med två händer, när 

bilarna slutligen släpper varandra kör mannen in i en stolpe och airbagen utlöses.  

 

Mitt i bilkörningen ringer James Bond ett samtal till en kvinna och ber henne om en tjänst. 

James Bond fortsätter sin bilkörning medan han pratar i telefonen. Vid ett tillfälle ber han 

kvinnan att vänta i telefon medan han gör en sväng ner mot en gränd. Bilkörnignen fortsätter 

in på ett stort torg där James Bond kör slalom mellan stora pelare. Tillslut hamnar han på en 

större väg där han nästan krockar med en lastbil. James Bond väjer och kör således ner för en 

trappa längs en flod. Under färden ligger det stora murblock längst floden, James Bond köra 

upp på den svagt lutande väggen vid sidan om murblocken. Han trycker på en av knapparna i 

bilen och plötsligt kommer det eldfacklor från baksidan av bilen. När vägen tar slut skjuts 

James Bond upp i luften medan hans bil flyger ner i floden.  

 

7.2.2. Konnotation 

Utseende 

James Bond bär, likt den tidigare scenen, en svart kostym och vit skjorta. Till det har han en 

svart slipps som är hårt knuten. Enligt machokulturen ska en man vara medveten om sitt 
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utseende och ha ett ekonomiskt värde (Under Kevlaret, 2016), något James Bond har då han 

äger en exklusiv Aston Martin (Aston Martin, u.å.).  

 

Känslor 

Under scenens gång förändras James Bonds ansiktsuttryck flertalet gånger. Under den största 

delen av biljakten hade James Bond en sammanbiten min och såg koncentrerad ut. Enligt 

machokulturen ska en man inte visa känslor utåt, istället de ska alltid vara starka och tuffa 

(Under Kevlaret, u.å.). Däremot visade James Bond tendenser till leende under några 

sekvenser i scenen, främst visade han tendenserna till leendet under dramatiska händelser. 

Enligt machokulturen ska män vara aggressiva och gilla farliga händelser, något 

konnotationen visar att James Bond gör. 

 

 
Bild 14. James Bond ser sammanbiten ut.  

 

Bilkörning 

I scenen är det tydligt att James Bond blir jagad av av sina fiender, något som påverkar hans 

bilkörning. Det blir tydligt eftersom han exempelvis sladdar genom korsningar och kör i det 

motsatta körfältet (se bild sju). En anledning till att James Bonds bilkörning är riskfylld är för 

att han gör medvetena felhandlingar, som att köra för fort och göra impulsiva samt hastiga 

svängar (Forward & Lewin, 2006). Som Forward och Lewin (2006) påpekar är en 

spänningssökare någon som upplever sig vara kapabel till att ta risker, men samtidigt anser sig 

ha kontroll på sitt fordon. En spänningssökande person anser att en bil är mer än ett 

transportmedel och tycker att det är positivt att ta risker i trafiken (Forward & Lewin, 2006).  
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Bild 7. James Bond kör i fel körfält.  

 

I en sekvens hinner James Bond inte bromsa innan vägen tar slut, något som leder till att han 

kör rakt igenom ett tak på en stillastående bil. James Bond var själv inte beredd på 

situationen, vilket märktes när han ryggade bakåt och öppnade munnen i en förvånad min (se 

bild åtta). I och med denna situation är det tydligt att James Bond tar stora risker i trafiken. 

Han kör för fort i de trånga gränderna där oväntade situationer uppstår, istället för gator 

anpassade för snabb körning. 

 

 
Bild 8. James Bond ryggar tillbaka.  Bild 9. James Bond kör genom ett tak på en 

stillastående bil.  

 

James Bond hamnar vid ett tillfälle bakom en Fiat. Bilen kör långsamt vilket gör att James 

Bonds fiende hinner ikapp och man kan se på James Bond att han blir irriterad i och med att 

han suckar djupt och rullar med ögonen. Istället för att köra bakom eller alternativt svänga av 

till en annan väg, försöker James Bond göra farliga omkörningar. Förare som gör farliga 

omkörningar gör det oftast enlig Forward och Lewin (2006), på grund av att de vill spara tid 

eller för att de vill uttrycka sina känslor. Forward och Lewin (2006) påpekar också att många 

förare inte gör en omkörning förrän de säkerställt att de själva inte kommer att skadas under 
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omkörningen, vilket många gånger kan härledas till James Bonds omkörningar. Många av 

James Bonds omkörningar är direkt farliga för hans omgivning, det påverkar såväl trafikanter 

som fotgängare, men de skadar aldrig honom själv.   

 

James Bond ringer sin sekreterare Moneypenny mitt under bilfärden. James Bonds val att 

ringa ett samtal under sin bilkörning utgör en stor risk för alla i hans omgivning. Enligt 

Trafikverket (2018) är telefon och annan kommunikationsutrustning som påverkar hur 

uppmärksam och trafiksäker en bilförare förbjudet. James Bonds telefon sitter fast i 

instrumentbrädan vilket gör att han inte håller i telefonen, däremot tar han blicken från vägen 

när han använder telefonen för att ringa upp sekreteraren Moneypenny. Trots att han under 

samtalets gång inte håller i telefonen fysiskt, är det ett riskfyllt moment att ringa upp någon 

medan man kör bil. Dels för att han är tvungen att kolla på telefonen och dels för att han tar en 

hand från ratten. När James Bond använder sina telefon förlorar han fokus på vad som händer 

framför honom, därmed blir han en direkt trafikfara för sin omgivning men också för sig själv 

(Trafikverket, 2018).  

 

 

 
Bild 10. James Bond suckar.  Bild 11. Bilarna fastnar i varandra.  

 

I slutet av biljakten kör James Bond in aggressivt och snabbt in i en kurva och hamnar på fel 

sida av vägen. I mitten av kurvan möter han en lastbil, han hinner väja undan och undviker 

därmed en olycka. Forward och Lewin (2006) påpekar att en förväntad fördel med ett riskfyllt 

körbeteende är att göra en tidsvinst, det vill säga att komma fram snabbare. I James Bonds fall 

blir tidsvinsten att undkomma eller få en fördel gentemot sin förföljare. Han undviker en 

krasch genom att göra en snabb sväng ner för några trappor. James Bond missbedömde både 

sin egna hastighet, men också kurvan och hamnade därmed på fel sida vägen, något som anses 

vara ett ett hämingslöst beteende som påverkar alla medtrafikanter (Forward & Lewin, 2006). 
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Bild 12. James Bond hamnar snett i en kurva.  Bild 13. James Bond kör ner för några trappor.  

 

James Bond kör på ett sätt som passar narrativet, eftersom han blir jagad av en farlig person 

kan det vara nödvändigt att bryta mot trafikregelerna. Narrativet lurar publiken att James 

Bonds handlingar är normala och inte riskfyllda. Men egentligen är James Bonds 

självförtroende i trafiken farligt för både honom själv och för hans medtrafikanter. Enligt 

Sinden (1992) finns det bilförare som lider av Superman-komplexet, det innebär att föraren 

egentligen är farlig men inser det inte själv. James Bond visar tendenser på Superman-

komplexet. Han gör riskfyllda svängar och inbromsningar men visar inga tecken på rädsla 

eller nervositet, istället ser han lugn och kontrollerad ut. Han har ett gott självförtroende i 

trafiken men har en låg riskmedvetenhet.  

 

7.3. Myt 

Som tidigare nämnt är semiotikens myt en blandning av tecknets historia och nuvarande 

kontext. Det är myten som skapar ett budskap eller en historia i samhället (Bignell, 2002). 

Analysens konnotationer skapar en kedja av begrepp som tillsammans bildar en berättelse 

som anses vara naturligt och verkligt i samhället, de skapar en myt (Fiske, 1997). I scenerna 

finns det olika begrepp som tillsammans skapar en myt där James Bond i filmen Spectre 

gestaltar machokulturens attribut. I samtliga kategorier, utseende, känslor och bilkörning 

fanns tecken på machokultur.  

 

Utseende 

James Bonds kläder har en tidigare historia och budskap som implicerar manlig makt 

(Lindgren, 2009), det bidrar till att hans utseende representerar manliga stereotyper. James 

Bond är en blandning av stereotyperna Projektören och He-mannen. Han klär sig i kostym och 

är väldigt självsäker och prioriterar sitt arbete högt, precis som projektören gör. Hans 

handlingar liknar He-mannens karaktärsdrag, eftersom de båda är ute efter action och älskar 

snabba bilar och farliga situationer. Attributen lever fortfarande kvar i dagens samhälle där 
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machokulturen har liknande förväntningar på en man och vad som är manligt. En man ska 

enligt machokulturen vara självsäker, framgångsrik och gärna ekonomiskt trygg. De ska vara 

självsäkra i sitt beteende och inte visa tecken på svaghet (Under Kevlaret, u.å.). Det budskap 

som samhället får av James Bonds kläder är att han vill framstå som självsäker och 

framgångsrik, samma attribut som finns hos machokulturen. 

 

Från ett ekonomiskt perspektiv, bekräftas återigen myten om att James Bond är en karaktär 

som lever upp till machokulturens krav. Den specifika bilen som James Bond kör i filmen 

Spectre såldes för cirka 30 miljoner svenska kronor på en auktion (Expressen, 2018). Det 

visar hur bilmärket och James Bonds karaktär värdesätts i samhället. Det finns livsstilar som 

anses vara attraktiva och mer värdefulla än andra i samhället (Gripsrud, 2011). En sportbil 

som Aston Martin är i samhället känt som ett exklusivt och dyrt bilmärke som bara en 

minoritet i samhället har råd med. Att James Bond kör en Aston Martin bidrar till myten att 

han lever ett förmöget och framgångsrikt liv. Enligt machokulturen som finns i samhället ska 

en man vara framgångsrik och ekonomiskt stabil för att anses vara maskulin (Under Kevlaret, 

u.å.). En strävan efter machokulturens ideal framgår i James Bonds visuella attribut. Det 

framgår tydligt i val av bil att han är ekonomiskt oberoende och därmed uppfyller 

machokulturens krav som påstår att en man ska vara ekonomiskt stabil (Under Kevlaret, u.å.). 

 

Känslor 

Under scenernas  gång förändras James Bonds ansiktsuttryck flertalet gånger. Under den 

största delen av biljakten hade James Bond en sammanbiten min och såg irriterad ut. Enligt 

Nikolajeva (2017) är det stereotypiskt för män att vara känslokalla och hårda och enligt 

machokulturen ska en man inte visa några känslor (Under Kevlaret, u.å.). För att James Bond 

skulle förändra sitt ansiktsuttryck krävdes det en extraordinär händelse, till exempel att han 

körde genom ett tak på en bil och att han var nära på att krocka med ett mötande fordon. När 

han hamnade bakom den långsamt körande mannen drog James Bond en djup suck och 

spände ögonen. Enligt Nikolajeva (2017) är det ett typiskt attribut för män att vara aggressiva 

och tävlande, två attribut som stämmer in på James Bonds handlingar i biljakten. Däremot 

visar James Bond ingen skillnad på sina ansiktsuttryck när han gör hastiga svängar, 

inbromsningar eller omkörningar under biljakten, något som tyder på att James Bond är en 

mentalt stark man som inte visar känslor.  
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Enligt machokulturen ska en man vara självsäker och ha en överlägsen attityd (Under 

Kevlaret, u.å.), och detta beteendet förekommer när James Bonds befinner sig i trafiken. 

Helhetsintrycket av scenerna, det vill säga myten, visar att James Bond genom hans 

känslobeteende uppfyller machokulturens krav.  

 

Bilkörning 

Spänningssökande förare är alltid på jakt efter nya intensiva och dramatiska händelser som 

kan lugna deras behov av spänning. Det innebär att en spänningssökande person väldigt ofta 

också är impulsiv och därmed inte tänker på konsekvenserna av sitt egna körbeteende. En 

förare som söker spänning är därmed också en impulsiv förare vilket leder till stora trafikfaror 

(Forward & Lewin, 2006). När James Bond kör tar han många impulsiva beslut, vilket främst 

visas när hans fiende kör jäms med James Bond. James Bond väljer då att göra en kraftig 

inbromsning i höjd med en korsning, för att sedan göra en skarp högersväng. I scen två är det 

tydligt att James Bond inte har planerat att göra en inbromsning och sväng, utan det var en 

impulsiv handling som också gav honom spänning. Att James Bond inte avslutar sitt 

spänningssökande eller sin impulsiva körning och söker skydd istället kan bero på att 

utmaningarna han ställs inför är lockande (Forward & Lewin, 2006). Forward och Lewin 

(2006) påpekar att spänningssökande förare ofta söker adrenalin, som utlöses i kroppen under 

riskfylld och spännande bilkörning. Förarna får en kick av adrenalinet och lever därmed 

ständigt på gränsen till möjlighet och risk under sin bilkörning (Forward & Lewin, 2006). 

 

James Bonds spänningssökande körning är riskfylld för både han själv och för hans 

medtrafikanter, men det är inte bara för att James Bond söker spänning som hans bilkörning 

är riskfylld. Under bilfärden gjorde James Bond många val som inte var planerade eller som 

innebar att han sökte medveten spänning, de var bara hämingslösa beslut.  

 

Myten är att James Bond är en karaktär som har en koppling till de förväntningar som finns på 

hur en man ska vara i samhället. James Bond visade ett överlägset och självsäkert beteende 

när han utförde vissa felhandlingar, med sin uttråkade attityd. Han framstår som en orädd 

man, som inte tänker på handlingarnas konsekvenser, med tanke på att han varken använder 

speglar eller körriktingsvisare. Det beteendet kan kopplas till den machokultur som finns i 

samhället då en man ska vara stark, orädd och aggressiv (Under Kevlaret, u.å).  
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8. Diskussion 

I diskussionen besvaras studiens frågeställningar som ämnar att fylla studiens 

forskningslucka. Diskussionen belyser också hur machokulturen påverkar samhället i relation 

till studiens bakgrund, tidigare studier och teorier.  

 

8.1. Utseende 

Problematiken med att James Bond gestaltas som en man med makt och god ekonomi är att 

machokulturens krav på visuell maskulinitet tydliggörs. En god ekonomi förknippas med en 

framgångsrik karriär enligt Sink och Mastro (2016). Framgång och en god ekonomi är några 

av machokulturens fundament (Under Kevlaret, u.å.). Exklusiva bilar och kostymer tillhör den 

överklass som finns i det svenska samhället (Gripsrud, 2011). Trots att det bara är en 

minoritet som anses tillhöra överklassen sätter det press på många män. Enligt machokulturen 

måste en man ha stora tillgångar i form av pengar och materiella föremål för att accepteras av 

samhället (Under Kevlaret, u.å.). God ekonomi kan gestaltas på olika sätt, exempelvis genom 

kläder, assessorer eller bilar. Om de visuella kraven inte uppfylls, faller fasaden om en god 

ekonomi och att vara framgångsrik och därmed accepteras de heller inte som maskulina män.  

 

Enligt de sociala genusroller som finns ska en man rent visuellt se ut som en man, vilket 

innebär att han ska ha maskulina kläder i form av kostym. Machokulturen påverkar mäns 

sociala roller i form av att män inte får sminka sig, använda klänningar eller ta an kvinnliga 

sociala attribut (Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.). Konsekvenserna av att bryta 

visuella förväntningar som finns på män, liknar de konsekvenser som machokulturen har. Det 

vill säga psykisk ohälsa och osäkerhet. De ideal och krav som män ska uppfylla är absurda 

och sätter en stor press på dem. Dessutom har det en negativ påverkan på samhället i form av 

falska fasader, otrygghet och psykisk ohälsa. Män som inte följer det rådande idealet kan 

hamna i en negativ spiral där självmord blir ett alternativ. 

James Bonds kläder bidrar inte till narrativet, utan det bidrar enbart till hans karaktär. James 

Bond gestaltas som en maskulin man, och följer alla de krav som machokulturen ställer på en 

man. Narrativet kopplar ihop scenerna med varandra och ger dem en betydelse (Lindgren, 

2009). De kläder som förekommer i scenerna är slips och kostym, förutom att det är en 

symbol för manlig makt (Lindgren, 2009), så bidrar inte kläderna till narrativet. Narrativet 
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hade varit detsamma oavsett om kläderna hade varit annorlunda. Det innebär att James Bonds 

utseende inte måste gestaltas utifrån machokulturens krav utifrån narrativet. Eftersom det 

riskerar att bidrar till ett ohälsosam samhälle vore det bättre att frångå de visuella kraven.  

8.2. Känslor 

Enligt Diekman och Goodfriend, (2006) skapas uppfattningar av sociala roller och stereotyper 

i grupper. Edström och Jacobson (1994) påpekar samtidigt att det finns olika former av 

stereotyper i samhället. James Bond har karaktärsdrag som går att finna i de olika manliga 

stereotyperna. Att James Bond inte visar känslor i de scener som analyserats tyder på att han 

följer machokulturen. Machokulturens krav och ideal säger att män inte visa känslor, istället 

ska de framstå som hårda och okänsliga (Under Kevlaret, u.å.). Att män inte får eller inte kan 

visa känslor påverkar deras psykiska hälsa, vilket kan ge katastrofala påföljder (Pirkis et al., 

2017). Eftersom män inte ska visa känslor är det heller inte socialt accepterat att prata om 

känslor, och därmed heller inte accepterat att söka hjälp (Pirkis et al., 2017). Under 2017 

visade självmordsstatistiken i Sverige att 70 procent av de som tog självmord var män, något 

som bekräftar att den psykiska ohälsan hos män är omfattande (Wasserman, 2018).  

 

Som tidigare nämnt finns Sverige långt ner på Hofstede (u.å.) lista över maskulina länder. 

Trots det så är den psykiska ohälsan utbredd hos de svenska männen, dessutom undgår många 

att söka hjälp för sina probelm. Män är överrepresenterade i självmords-, sexualbrotts och 

trafikolycksstatistiken (Under Kevlaret, u.å.). Så även om Sverige klassas som ett feminint 

samhälle finns det en machokultur som påverkar det svenska samhället negativt. Det är därför 

viktigt att belysa de problem som machokulturen för med sig.  

 

James Bond är ett praktexempel på machokulturens krav att inte vara känslig, utan istället 

aggressiv och våldsam för att få utlopp för sina känslor (Under Kevlaret, u.å.). Aggressivitet 

är dessutom ett av de attribut som Nikolajeva (2017) anser tillhöra den maskulina mannen.  

James Bonds orädda och aggressiva karaktär är en del av det machorelaterade beteendet som 

bidrar till scenens narrativ. Narrativet i scenen bidrar till hela hans karaktär, vilket betyder att 

machokulturen är en betydelsefull del i scenen. Machokulturen ställer inte enbart krav på hur 

män ska känna och uttrycka sig, det ställer även krav på hur män ska behandla kvinnor. 

Hirdman (1998) belyser att män har en makt över kvinnor enligt det genuskontrakt som finns 

mellan dem. 
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Män ska vara starka och självsäkra och konstant sexuellt upphetsade av kvinnor enligt 

machokulturen (Under kevlaret, u.å.). Under 2016 var 98 procent av de som misstänktes för 

sexualbrott män, något som tyder på att mäns sexuella önskan går före kvinnans. Enligt 

Hirdman (1998) ska mannen ha makt över kvinnan, och hon ska alltid lyda mannens ord. 

Mannen anser sig ha rätten att kränka en kvinna genom sexuella handlingar eftersom han står 

över henne i genuskontraktet (Hirdman, 1998). Machokulturen påverkar alltså inte bara 

männen, utan de påverkar alla i det svenska samhället.  

 

8.3. Bilkörning 

Analysen visar att James Bonds bilkörning är impulsiv och dramatisk, både när han är i en 

pressad situation men också när han kör under normala förhållanden. I flertalet olika 

sekvenser bryter James Bond mot allmänna trafikregler som till exempel att stanna vid rött 

trafikljus eller köra i det motsatta körfältet. I verkligheten finns det stor risker att dessa 

trafikförseelser leder till trafikolyckor, med risk för att någon mister livet. I Spectre luras 

publiken av narrativet att uppfatta de farliga sekvenserna som normala och ofarliga. Eftersom 

James Bond aldrig krockar, skadas eller påverkas av sin bilkörning kan tittaren inte se de 

verkliga konsekvenserna av körbeteendet. Sannolikheten för att bilkörning ska leda till 

bilolyckor är större om föraren är uttråkad, spänningssökande och hämningslös, även om det 

inte gestaltas så i James Bonds bilkörning.  

 

Narrativet finns för att ge en handling en mening, allting som sker i ett narrativ har en 

bakomliggande mening som sällan är uppenbar för publiken. James Bonds körning faller sig 

naturligt eftersom han blir jagad av en kriminell person. Både Selby och Cowdery (1995) och 

Lindgren (2009) anser att ett narrativ behövs för att förklara specifika scenarion.  

Narrativett sammanbinder olika sammanhang till en handling. I och med att scen två inleds 

med en dramatisk skottlossning och att James Bond flyr i en bil, anses det rimligt att 

efterföljande scen är en biljakt. Däremot kan en viktig scen i en film leda till förödande 

konsekvenser i samhället, det vill säga allvarliga men för livet eller dödsfall. Forward (2008) 

påstår i sin avhandling att över 90 procent av alla bilolyckor i Sverige sker på grund av 

mänskliga felhandlingar i trafiken. Dessutom menar Forward och Lewin (2006) att de flesta 

bilolyckor sker för att förareen kör riskfyllt, söker spänning eller har ett uttråkat beteende. 

James Bond visar tecken på alla de tendenser som Forward och Lewin (2006) påstår att en 

riskfylld och farlig förare har.  
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James Bond som bilförare är spänningssökande, uttråkad, och riskfylld något som ingår i hans 

karaktär. De opassande och skadliga bilscenerna är inget konstigt i en Bondfilm, det är 

snarare ett krav från publiken för att kunna accepteras som en actionfilm (Trutti, 2017). 

Utökat actioninnehåll är problematiskt, enligt Beullens et al. (2011) finns det samband mellan 

körbeteende och påverkan av actionfyllt innehåll. De ungdomar som exponerats för verkliga 

bilolyckor via tv-nyheter, och därmed exponerats för verkliga konsekvenser av riskfyllt 

körbeteende, hade en mer återhållsam inställning mot riskfylld bilkörning. Medan de som 

exponerats för actionfilmer hade en positiv och mer lättsam inställning till riskfylld körning 

och att begå mindre trafikförseelser. Actionfyllda innehåll kan alltså ha en negativ påverkan, 

speciellt på de unga män som kör bil. Nästan 80 procent av de som omkommer i trafikolyckor 

är män och som tidigare nämnt är det specifikt unga män som är överrepresenterade i 

statistiken (Transportstyrelsen, 2017). Unga män är överrepresenterade i båda kategorierna 

körkortsåterkallelse och i trafikolyckor. Statistiken är oroväckande och det krävs kraftfulla 

handlingar från det svenska samhället för att undvika trafikolyckor med dödlig utgång.  

 

Transportstyrelsen jobbar aktivt med nollvisionen för att minska antalet skador och dödsfall i 

trafiken. Att förbättra vägar och fordon samt arbeta mot rattfylla är några av de delar som 

nollvisionen vill uppnå. Det krävs jobb mot machokulturen som präglar mäns bilkörning. 

Enligt Forward (2008) beror 90 procent av alla trafikolyckor på grund av den mänskliga 

faktorn, Forward (2008) påpekar också att den främsta orsaken till en olycka är att föraren är 

spänningssökande, hämningslös och uttråkad. Tre kategorier som James Bonds bilkörning 

präglas av, oavsett om situationen är pressad eller avslappad. Problemet med gestaltningen av 

James Bonds bilkörning är att publiken aldrig exponeras för de konsekvenser som sker i 

verkligheten.  

 

Spectre ingår i den populärkultur som finns och populärkulturen har en makt att påverka 

samhället. Enligt Lindgren (2009) kan populärkulturen manipulera publiken, vilket innebär att 

den bär ett stort ansvar. Lindgren (2009) anser att populärkulturens användare tar in 

populärkulturens symboliska budskap och ifrågasätter dem och i vissa fall suddar ut dess 

ursprungliga betydelse och omvandlar det till ett annat budskap. Det innebär att budskapet 

som populärkulturen vill sända ut till sina användare, blir inte alltid samma budskap som 

användaren uppfattar (Lindgren, 2009). Det betyder att populärkulturens underhållning, i detta 

fallet filmen Spectre, inte alltid behöver tolkas som underhållning. Filmen innehåller, som 
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analysen har visat, ett stereotypiskt och machorelaterat innehåll. Trots populärkulturens 

ansvar, produceras fortfarande en negativ bild när det kommer till actionfyllt innehåll. 

Gestaltningen av James Bond sätter press på män att anamma ett machobeteende där det är 

socialt accepterat att bryta mot trafikregler och således också bidra till ett riskfyllt 

trafikklimat.  

 

8.4. Slutsats 

Analysen visar att det finns stora likheter på de manliga stereotyperna i samhället och hur 

James Bond framställs i scenerna från filmen Spectre. De manliga stereotyperna liknar 

machokulturen där mannens maskulinitet värderas högt. Vi ser machokulturens krav och 

attribut i de scener där James Bonds utseende, känslor och hans bilkörning analyserats. Enligt 

vad analysen visar anser vi att James Bond upprätthåller en machokultur via filmen Spectre, 

både genom utseende och känslor men främst via sin bilkörning. James Bond ingår i en 

machokultur som framhävs av populärkulturen via film. 

Eftersom populärkulturen har en sådan stor spridning i samhället och är lättillgänglig, 

(Lindgren, 2009) anser vi att det är oroväckande att glorifiera hänsynslös bilkörning och den 

manliga stereotypen som anser att en man måste vara stark och känslokall. Gränsen mellan 

underhållning och verklighet blir allt suddigare när populärkulturen väljer att fortsätta 

producera de typiska stereotyperna som finns i samhället. Populärkulturen har makten att 

framhäva något som kommer att gynna samhället till det bättre istället för att fortsätta att 

producera samma negativa actionhjälte som är grundad i samhällets normer och stereotyper. 

Att fortsätta producera normer och stereotyper om män gynnar inte någon i samhället, istället 

skapar de bara större problem och skildringar. Det ser vi bland annat genom 

överrepresentationen av män i självmords-, sexualbrotts-, och trafikolycksstatistiken. 

Populärkulturen kan istället upplösa de manliga och kvinnliga stereotyper som finns och visa 

på andra alternativ, som framhäver att män inte behöver vara hårda, aggressiva eller 

känslokalla för att accepteras som maskulina. 
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9. Vidare studier 

Sedan den första Bondfilmen hade premiär 1962, har 24 filmer till gjorts, många av dem med 

olika skådespelare som spelar James Bond (IMDB, 2016). Filmen som ingår studien är den 

senaste Bondfilmen Spectre från 2015. Eftersom vår studie bara undersöker en av 24 filmer 

kan det anses lämpligt att göra jämförande studier för att undersöka om det skett några 

förändringar av gestaltningen av James Bond. 

   

Genren actionfilm är väldigt bred och det finns flera filmer som är internationellt erkända och 

därmed också har en bred publik. Genom att göra en jämförande studie av två olika 

actionfilmer kan man se om olika typer av actionfilmer upprätthåller machokulturen i samma 

grad och om de gör det via samma attribut och handlingar. Det är också av intresse att 

undersöka huruvida actionfilmer med kvinnliga huvudkaraktärer upprätthåller machokulturen 

på liknande sätt som om det vore en manlig huvudkaraktär. Dessutom vore det intressant med 

forskning gällande machokultur i andra sammanhang.  
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11. Bilaga 

Bilaga 1, Nikolajeva, 2017. 

Män/Pojkar 

Starka 

Våldsamma 

Känslokalla/hårda 

Aggressiva 

Tävlande 

Rovgiriga 

Skyddande 

Självständiga 

Aktiva 

Analyserande 

Tänker kvantitativt 

Rationella 
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Bilaga 2 

Analysschema Exempel på konnotationer 

Utseende Vilka kläder använder karaktären? Bär han kostym med slips eller jeans 

och t-shirt? 

Känslor Visar karaktären känslor som rädsla, oro eller glädje? 

Bilkörning Hur hanterar karaktären bilen? Är karaktären hämningslös, 

spänningssökande eller uttråkad i sin körning? 

 

 


