
James Bond – Med licens att 

marknadsföra 
En kvalitativ och kvantitativ semiotisk textanalys av 

varumärkesplacering i James Bond 

 

 

      

Bild: http://www.buzzbinpadillacrt.com/wp-content/uploads/2012/10/james-bond-heineken-

daniel-craig.jpg 

Författare: Daniel Larsson & Viktor Jörgensen 

Kurs: Medie-och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, vid 

institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet 

Delkurs 4: Uppsats 

Höstterminen 2014 

Handledare: Carolina Martinez 

Examinator: 



Abstract 

James Bond har med sina 50 år på filmduken bidragit till en mängd subtila marknadsföringar 

där allt ifrån lyxiga champagner till mer alldagliga bilar visas upp. Varumärkesplacering och 

filmindustrin har idag ett nära knutet samarbete där filmproducenter och företagare 

tillsammans skapar det slutgiltiga resultatet vi sedan ser på bio. Ämnet varumärkesplacering 

har i stor utsträckning skrivits om, då det flesta av den tidigare forskningen berör förhållandet 

mellan varumärkesplacering och konsument så kan vår uppsats ses som ett komplement då vi 

inte fokuserar på konsumenterna utan varumärkesplacering i medietexten. Materialet vi 

använt oss av är filmerna Moonraker (1979) och Skyfall (2012) för att med hjälp av 

kvantitativa och kvalitativa semiotiska analyser titta på hur varumärkesplacering förekommer 

i filmerna. Problemformuleringen tar upp begreppet varumärkesplacering samt hur vi i vår 

avgränsning har valt att redogöra för de varumärken som faller inom ramen för vårt arbete. 

Den kvantitativa analysen syftar till att redogöra hur ofta varumärken förekommer i filmerna, 

om det är de ”goda” eller ”onda” som ses i samband med varumärket. Den kvalitativa 

analysen syftar till att studera hur varumärken och produkter integreras i handlingen, om och 

hur de omtalas, används, är till hjälp eller problem för Bond. Genom jämförelser mellan 

filmerna och deras användning av varumärkesplacering ser vi på hur utvecklingen inom 

filmindustrins användning av varumärkesplacering förändrats. Då filmer idag ofta kräver en 

större budget för att produceras kräver också det mer finansiering, vilket visar på hur 

varumärkesplacering förändrats från Moonraker till Skyfall. 

Nyckelord: Film, James Bond, varumärkesplacering, reklam 
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1. Inledning 

I ett konsumtionssamhälle är reklam ett närvarande inslag. Även i den fiktiva världen 

exponeras vi för företags olika varumärken och produkter. Varumärkesplacering i filmer är 

idag ett väldigt förekommande sammarbeta mellan filmproducenter och företag. Filmer idag 

kräver ofta en stor budget för att finansiera bland annat påkostade effekter och löner till 

attraktiva skådespelare som i sin tur ska locka tittare att komma och se på filmen. Genom 

varumärkesplacering kan filmskapare få ett ekonomiskt stöd i utbyte mot att företagets 

varumärke mer eller mindre subtilt förekommer i filmen. Varumärkesplacering kan man säga 

är den sortens reklam vi indirekt utsätts för i vår fiktiva värld. 

James Bond, som är en av historiens mest välkända agenter, är en av de längst pågående 

filmserierna med sina 50 år på bioduken har genom tiden använt sig av flera sorters 

varumärken för att överkomma skurkar och klara sig ur faror. Med välkända bilmärken, 

snygga klockor och sin nischade Vodka Martini har James Bond gång på gång indirekt 

marknadsfört varumärken och produkter som vi idag snabbt kan förknippa med James Bond.   

Uppsatsens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt varumärkesplacering 

integreras i filmerna. 

Vi har valt att formulera tre konkreta frågeställningar, den första avser den kvantitativa delen 

av uppsatsen, medan den andra rör den kvalitativa delen samt en tredje som syftar till att 

jämföra de olika filmerna. 

1) Hur ofta, och i vilka sammanhang, förekommer det varumärkesplacering, i filmerna?  

2) Hur får olika varumärken synas i filmerna? 

3) Vilka likheter och skillnader går det att finna i de olika filmerna? 

 

2. Positionering gentemot tidigare forskning 

När vi samlat material blev vi varse att det mesta som är gjort på varumärkesplaceringens 

området behandlar publiken, det vill säga olika former av effektforsking, exempelvis 

(Kamleitner och Khair, 2013) alternativt så visar den på varumärkesplacerings ekonomiska 

effektivitet eller ineffektivitet såsom (Danielova och Wiles, 2009) medan vår studie fokuserar 
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inomtexuellt, och inte på relationen mellan varumärkesplacering och publik så mycket som på 

relationen mellan varumärkesplacering och filmen. Vi har diskuterat och påvisat hur 

varumärken integreras i filmerna och undersöka hur det kan tänkas påverka karaktärernas 

handlingar samt vår bild av dem. Där tyckte vi oss finna en lucka i den tidigare forskningen 

vilken ofta drar sina slutsatser kring ekonomiska variabler eller effekter på individer och deras 

subjektiva uppfattningar om varumärkesplacering. Vi har istället koncentrera oss på 

medietexterna i sig själva i största möjliga mån, därmed utesluter vi den företagsekonomiska 

aspekten, vilken en stor del av tidigare forskning rörande varumärkesplacering uppehåller sig 

kring.  

Detta utgjorde kontexten i vilken vår uppsats ska förstås och läsas, problemen med att 

använda ett så snävt kontextuellt ramverk blir att en del kanske både intressanta och viktiga 

aspekter försvinner, men då det finns en så stor mängd tidigare forskning som behandlar 

varumärkesplacering med andra ingångsvinklar anser vi att vår studie bör ses som ett 

komplement till dessa snarare än ett försök till att ge en heltäckande bild av ämnet.    

3. Metod 

Vi har valt att använda oss av två James Bond filmer, ”Moonraker” (1979) regisserad av 

Lewis Gilberg samt ”Skyfall” (2012) regisserad av Sam Mendes, där Bond spelas av Roger 

Moore respektive Daniel Craig, för att analysera och diskutera kring varumärkesplacering i 

filmindustrin. Med hjälp av en kvalitativa samt en kvantitativa semiotisk textanalys kommer 

vi analysera varumärkesplaceringens roll i filmerna. (IMDb.com b, 2015, IMDb.com c, 2015). 

Vi valde just den tidigare filmen på grund av den enorma budget den hade i förhållande till de 

tidigare Bondfilmerna. Valet att studera den senaste filmen i ordningen var för att olika 

varumärkesplaceringar redan innan filmen blev omskrivna i samband premiären (Lodge, 

2012). 

Med den kvantitativa analysen ville vi titta på hur ofta varumärken förekommer i filmen samt 

om de integreras i handlingarna eller snarare endast passerar som ett objekt utanför 

handlingen.  Med den kvalitativa analysen ville vi titta på hur karaktärer i filmerna interagerar 

med olika varumärken. Vi har bland annat titta på om de omtalas, används, är nödvändiga för 

filmernas handlingsutveckling eller endast bara förekommer utan någon vikt för filmernas 

handling.  
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Utöver det två filmerna vi studerat har vi genom tidigare forskning använt oss av litteratur 

som berör bland annat reklam, varumärkesplacering, marknadsföring, för att stötta vår analys 

av vårt empiriska underlag.  

Genom de kvalitativa samt kvantitativa analyserna har vi analyserat hur varumärkesplacering 

i James Bond filmerna integrerats filmens handling och vår uppfattning av ett visst 

varumärke. För att kunna analysera varumärkesplaceringens roll i filmerna har vi valt att 

avgränsa oss till att inkorporera varumärken vars indikationsmarkörer på ett tydligt sätt 

framgår, då det finns en problematik med att analysera varumärken som inte uppfattas som 

självklara. Denna avgränsning innebär att en del, exempelvis, varumärken, geografiska platser 

eller byggnader faller bort, då de inte faller inom vår ram. Vi valde denna avgränsning å ena 

sidan för att kunna specificera vad som på ett tydligt sätt faller inom ramen för de krav vi satt 

upp. Å andra sidan då vi ser ett problem med att via en vidare definition inkluderar 

varumärken, platser och byggnader vars identitetsmarkörer inte uppenbart visas i filmen, utan 

kanske endast kan uppfattas av någon med stor förkunskap. Även om varumärken som 

omtalas eller tydligt visas också kan förekomma av en slump är det tillförlitligt att analysera 

hur varumärket integreras i handlingen oberoende av bakomliggande orsaker till dess 

förekomst (Bressoud och Lehu, 2009 sid.8). 

Genom den kvalitativa analysen har vi sett på hur varumärken framställs i filmerna, samt hur 

varumärken kan ha tänkas påverkat filmernas handling. Med den hjälp av den kvantitativa 

analysen kan vi se på hur frekvent varumärken förekommer i filmerna. Med hjälp av både den 

kvalitativa och kvantitativa analysen har vi analyserat hur ofta varumärken förekommer i 

filmerna men även i vilka sammanhang varumärkena förekommer, om varumärkena 

porträtteras som positiv eller negativ, om varumärkena interageras med karaktärerna eller 

endast syns i bild samt om varumärkena är placerad av ett företag eller om dem är 

oundvikliga.  

Som ett ramverk för vår analys har vi tittat på vilka sätt olika varumärken integreras i 

filmernas handling, trots att det kan vara ett problem att fastställa att olika varumärken har en 

bestämmande roll så ville vi försöka ge olika tolkningsförslag. Vi fokuserade på att analysera 

hur varumärkesplaceringen ser ut i texten, då det kan vara svårt att tydliggöra ett samband 

mellan varumärkets påverkan på tittaren då alla ser med olika ögon. Med hjälp av den 

kvalitativa analysen samt tidigare forskning inom effektforskning har vi däremot kunna 
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resonera och diskutera kring hur de olika varumärkena synliggörs och hur de möjligtvis kan 

uppfattas av tittaren.   

 

3.1 Definition & definitionsproblematik  

Att definiera varumärkesplacering är relativt knepigt för att man måste balansera på en hårfin 

linje mellan att vara för generell och för exkluderande. En definitionen är “the purposeful 

incorporation of a brand into an entertainment vehicle” (Soba och Aydin, 2013, sid.111). En 

bred definition som nästan skulle tillåta allt att falla under paraplyet, dock uppstår problem 

med att använda en så vid definition då det på ett sätt ligger inneboende i begreppet 

varumärkesplacering att någon aktivt har placerat ut ett varumärke i ”the entertainment 

vehichle”.  Detta är dock långt ifrån alltid fallet. Det finns en distinktion mellan 

varumärkesplacering som förekommer på grund av ett kontrakt i någon form mellan 

filmproducenten och ett utomstående företag och den som existerar okontrakterat. Det som 

beskrivs är tre möjliga former av kontrakterad varumärkesplacering; den första är när ett 

varumärke helt enkelt betalar för att få synas i filmen. Den andra när de bidrar med deras 

varumärken och/eller logistisk hjälp i utbyte mot exponering. Den tredje är, aningen mer 

marginell, när ett varumärke skänker sina produkter utan krav på tydlig synlighet men med 

löfte om att tackas/synas i eftertexterna.  Två andra aspekterna som faller in under den 

okontrakterade delen av varumärkesplaceringsfenomenet är att de faktiskt kan vara så att 

regissören eller liknade är den som vill ha ett visst varumärke i sin produkt för att det skulle 

addera något till historien. Eller så kan ett varumärke förekomma av slumpmässiga skäl 

(Bressoud och Lehu 2009, sid.8). 

Studien kommer dock inte i första hand fokusera vid att utreda de bakomliggande orsakerna 

till varför olika varumärke förekommer i filmerna utan istället konstatera att de gör det, och 

även om det skulle vara intressant att studera den aspekten så har vi varken resurserna eller 

möjligheten till att genomföra det. Därför använder vi oss i likhet med vad Bressoud och Lehu 

skriver: 

”In the end, whatever the form, the relationship between the product and movie producer 

systematically involves the brand. This is why this study uses the term brand placement, which 

is limited to “the presence in a movie of a brand name or a product easily identified as 

belonging to a given brand”. (Bressoud och Lehu 2009, sid. 8). 
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Ovanstående definition tillåter oss att exkludera vissa svåridentifierade, möjliga, 

varumärkesplaceringar samtidig som den inte, precis som vi, ifrågasätter de bakomliggande 

faktorerna till varumärkenas närvaro i filmen.  

Med hjälp av den valda definitionen av vad som kommer att falla i och utanför vår ram av vad 

som är varumärkesplacering, så kan vi göra ytterligare skillnader inom ramen. Det som kallas 

”plot connection” vilket definieras som ”The degree to which the brand is associated with the 

film’s scenario or the connection between the product and the scenario” (Bressoud och Lehu 

2009, sid. 9) handlar alltså inte i första hand om den visuella exponeringen utan hur en viss 

produkt eller ett visst varumärke är kopplat till filmens handling och/eller hur den interageras 

med en karaktär. Detta tillvägagångsätt har också benämnts som ”plot placement” (Bressoud 

och Lehu 2009, sid. 9). 

Ett annat ofrånkomligt problem gällande förutsättningarna för vad som är 

varumärkesplacering är att varumärken är en vanligt förekommande del av vår vardag. Alla 

ting som syns i en film har en avsändare, något varumärke har skapat det, och hade vi valt att 

använda oss av en mer inkluderande och generell definition så hade det kunnat bli väldigt 

godtyckligt vad som skulle räknas in och resultatet skulle vara helt och hållet beroende av vår 

egen förförståelse.   

 

3.2 Kategoriseringsproblem 

När vi definierat varumärkesplacering på ett sätt som gör det möjligt för oss att kvantifiera 

vad vi ser i filmerna, så uppstår ett annat problem. Hur kan vi på ett tydligt sätt inordna 

varumärkesplaceringarna i subkategorier? Vi valde att göra två olika jämförelser där vi har 

tittat på; om varumärkesplaceringarna sker i samröre med de goda eller onda karaktärerna?  

Dessutom har vi tittat på om de står i eller utanför handlingen? Det finns problem med att 

kategorisera på det här viset då resultatet förefaller att vara just väldigt kategoriskt. Medan 

verkligheten här är något helt annat. Den första kategorin, ond eller god, där utgår vi från att 

de allra flesta uppfattar James Bond och hans kollegor som de goda i filmerna vilket inte är 

helt givet. Det som blir mest problematiskt är att så många varumärken visas i samband med 

karaktärer från båda sidor, därför valde vi att ta med ett tredje alternativ för de varumärken 

som inte med klar distinktion enkom kan associeras till den ena eller andra sidan.  
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Den andra kategorin som behandlar om varumärkesplaceringen sker integrerat i handlingen 

eller inte är inte heller vattentät vid en första anblick. Genom att ställa upp vissa parametrar 

för att en varumärkesplacering ska kunna räknas som integrerad. Nämns varumärket uttalat av 

en karaktär så integreras den per automatik. Den andra parametern som kan få en produkt 

eller ett varumärke att räknas som integrerad är att den figurerar som en primär del av en scen 

eller sekvens. Här lämnas det naturligtvis utrymme för godtycklighet, vad innebär det en 

primär del? Till exempel om Bond kör en Jaguar medan han pratar i telefon, så är det primära 

i scenen telefonsamtalet snarare än det faktum att han kör bil. Medan om han exempelvis 

ligger tyst, ensam, i en säng och dricker en öl, så blir drickandet av ölen det primära i scenen, 

då det är det mest aktiva som sker i scenen.  

 

3.3 Semiotik  

Genom att titta på filmerna med semiotiska glasögon för att förstå och analysera vårt val av 

medietext. Genom att använda en semiotisk metod i vår analys har vi undersökt hur 

varumärken integreras i filmerna, hur bilden av varumärken presenteras och vad vi kan tänkas 

konnotera till det specifika varumärket som syns. Vilken denotation har vi till varumärket och 

vilken konnotation har vi? Denotationen handlar om vår direkta uppfattning av tecknet medan 

konnotationen till tecken handlar om vår tolkning och association till tecknet (Gripsrud, 2011, 

sid. 148). Ett sådant exempel skulle vara att när vi ser drinken Vodka Martini dras vår 

denotation till att tänka, dryck, alkohol det vi direkt ser eller hör medan vår konnotation 

kopplar samman Vodka Martini i ett sammanhang vi tidigare haft kontakt med Vodka 

Martini, exempelvis att James Bond dricker Vodka Martini och framför de klassiska orden, 

”Shaken, not stirred”. Eftersom konnotation ofta är kulturellt och socialt präglade kan 

associationerna variera mellan människor och är inte permanent över tid och rum (Gripsrud, 

2011, sid. 149f). En erfaren Bondtittares association till drinken kan tänkas skilja sig från en 

person som aldrig sett en James Bond film. Med vetskapen om att vi redan inför 

uppsatsskrivandet kan ha förutfattade meningar och uppfattningar kring ett varumärke gör det 

att vi är medvetna om att vår uppfattning kanske inte delas av andra tittare. Genom att 

undersöka hur karaktärerna i filmen påverkas, har vi tittat på hur deras interaktion med de 

olika varumärkena påverkar hur vi uppfattar dem.  
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4. Teori 

Vårt teoretiska ramverk kommer att utgöras av Andrew Wernicks modell för reklam som 

ideologi, från boken Promotional Culture (1991), vilken kommer att tillhandahålla oss med 

redskap för att kunna förstå och resonera kring varumärkesplaceringar och dess roll i filmerna 

ur olika perspektiv. Wernick talar inte specifikt om varumärkesplaceringar men hans modell 

för hur varor, av åskådaren, fylls med symboliska attribut kan med nytta appliceras för att 

förstå varumärkesplacering bättre. Den andra teoretiska byggstenen vi kommer att använda 

oss av är Michael Serazio som talar om guerilla marketing i sin bok Your ad here (2013). 

Guerilla marketing innebär att med okonventionella marknadsföringsmetoder försöker 

maximera resultat med så lite arbete som möjligt för att nå en stor publik. Likt militären 

handlar det om att på ett överraskande vis träffa sin måltavla (Serazio, 2013, sid 7). Guerilla 

marketing kan sägas vara en motpol till den reklam vi är vana vid, exempelvis reklam som 

syns emellan programmen på tv eller annonser i tidningar. Varumärkesplacering kan ses som 

en form av guerilla marketing, som inträffar inom olika sändningsappareter, likt en gråzon 

mellan de som ansvarar för sändningarna och publiken(Serazio, 2013, sid 7). 

4.1 Reklam som ideologi 

Även den mest rationella och informationstunga marknadsföring är ideologisk på så vis att 

den försätter publiken i rollen som konsument och försöker visa det som ska marknadsföras 

på ett fördelaktigt vis. Men den mest konkreta formen av marknadsföring, är den som ämnar 

att förse sina varor med en kulturellt och psykologiskt appellerande dimension. Den 

marknadsförda varan fylls med kulturell och social betydelse, vilken är tänkt att uppfattas som 

ett bihang till den som konsumerar produkten. För att förstå denna process, om hur den mer 

konkret ideologiska marknadsföringen fungerar bör vi förklara en del begrepp. ”Attributed 

consumer ego” är en term som handlar om det jaget som annonsen talar till och ”symbolized 

commodity” handlar om den ideologiska mening man symboliskt försöker associera med en 

viss vara.  Den senaste termen kan delas upp i två delar, en för vilken varans ursprungliga 

intention är och en mer mytologisk aspekt som betingas av kulturella och psykologiska 

faktorer. Dessa tre kan tänkas forma en triangel där den tilltänka konsumentens jag utgör 

spetsen, varans egentliga mening utgör ena hörnet och varans mytologiska mening det sista 

hörnet. Sedermera kan linjer dras 1) Mellan varan och den artificiella meningen, vilken 

återfinns i gränslandet mellan den artificiella och den egentliga meningen 2) Mellan jagets 
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attribut och försymboliserade objektet jaget vill ha eller behöver 3) Mellan jaget och dess 

referensram genom vilken varans attraktionskraft ska höjas (Wernick, 1991, sid. 31fs). 

4.2 Koppling till varumärkesplacering 

Varför varumärken visas upp filmer, sett ur de som hoppas sälja en viss varas perspektiv, kan 

förstås med hjälp av Wernicks modell för ideologisk reklam (ovan). Karaktärernas olika 

personlighetsdrag, attribut och handlingar är exempel på hur varumärken fylls med symbolisk 

mening när de på filmduken associeras med olika skeenden i filmerna. Om en potentiell 

konsument är i behov av en ny bil, varans egentliga mening, kanske hen blir extra frestad att 

köra samma som hen sett James Bond göra, varans symboliska betydelse.  

 

4.3 Kopplingen mellan ethos, semiotik och Wernick    

För att kunna dechiffrera diverse sekvenser ur filmerna och förstå hur 

varumärkesplaceringarna integreras i filmerna så kommer vi som sagt att metodologiskt 

använda oss av semiotikens verktyg för att sedan appliceras dessa via Wernicks modell och på 

så vis kunna förmedla en bild av hur de olika varumärkesplaceringarna förekommer i filmerna 

samt hur de kan uppfattas och på vilket sätt de laddas med olika former av symboliska värden.  

Genom att använda sig av ett visst språk eller tala på ett visst sätt om varumärket kan vår 

uppfattning tänkas förändras. Ethos är ett begrepp inom retoriken som handlar om att väcka 

känslor för den som talar. Hur trovärdig vi upplever talaren påverkar även vår uppfattning. 

Fördelaktigt är det om talaren är en välkänd person (Gripsrud, 2010 sid. 126) då även vår 

uppfattning av varumärket påverkas desto bättre ethos vi uppfattar att personerna som 

interagerar med varumärkena har  

4.4 Guerilla marketing  

Begreppet guerilla härstammar från krigsstrategier som innebär att de egna trupperna ska 

smälta in i omgivningen för att kunna överrumpla fienden på okonventionella sätt. Guerilla 

marketing har på så vis vuxit fram ur den krigsstrategin vilket innebär att genom att låta 

varumärken smälta in i olika sammanhang, där reklam vanligtvis inte förekommer, så kan 
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företag fånga konsumenters uppmärksamhet, utan att konsumenterna själva vet om det 

(Serazio, 2013 sid 7f). Genom att fokusera på identitetsmarkörer har vi på sätt och viss lyckats 

begränsa den gråzonen som nämnts tidigare, genom att fokusera på det varumärken som 

tydligt förekommer i medietexten. Genom att integrera varumärken i handlingen framgår det 

inte lika självklart vad för syfte varumärket har i sammanhanget. Som en gren av 

varumärkesplaceringen jobbar företagen med marknadsföring av varumärket där vi snarare 

ska känna att vi behöver eller blir någon genom varan än att bara äga den (Serazio, 2013, sid 

33). Till stor del handlar det även om hur varumärket framställs och omtalas i handlingen som 

påverkar vår uppfattning kring varumärkena. Guerilla marketing handlar till skillnad från den 

traditionella marknadsföringen om att jobba innovativt och överraskande inom det mediet det 

marknadsför sig i, vilket ofta är okonventionella plattformar, som med andra ord inte innebär 

annonser i tv, radio eller tidningar(Serazio, 2013, sid 3). Varumärkesplacering kan idag ses 

som en sorts guerilla marketing där den subtila reklamen som bäddas in i filmernas handling 

ska få konsumenter att vilja ha det varumärket som marknadsförs i filmen. Tanken med 

guerilla marketing är att marknadsföringen ska vara osynlig men få konsumenter att se 

fördelen med att ha produkten snarare än att få konsumenten att smälta det övertydliga 

budskapet som kan tänkas uppstå vid reklamannonsering (Serazio, 2013, sid 6). 

5. Kvantitativ analys 

I den här delen av analysen, den kvantitativa, har vi valt att försöka ta ett helhetsgrepp och 

titta på alla förekommande varumärkesplaceringar i filmerna. Avgränsningen är som vi 

tidigare diskuterat, att en tydlig identitetsmarkör för ett varumärke måste förekomma i texten, 

antingen visuellt eller uttalat. Vi har valt att titta på hur många gånger ett varumärke kan 

observeras i filmerna, detta innebär att samma varumärke kan observeras vid olika tillfällen. 

Exempelvis kan Adidas förekomma i sju tydligt separerade sammanhang i filmen, detta 

genererar med vår mätmetod frekvensen sju. Tillskillnad från om vi hade mätt vilka 

varumärke som kan observeras oavsett frekvens, vilket således hade gett oss resultatet ett.  

Nedan följer en sammanställning av de varumärkesplaceringar som klarar kvalifikationerna vi 

satt upp. Detta är antal gånger en varumärkesplacering förekommer: 

Skyfall (143 min); Audi, CAT, Volkswagen, Jaguar, Heineken, Range Rover, Heineken, 

Adidas, Youtube, Walter, Beretta, McCullen, Jaguar, Aston Martin, Heineken. 
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Moonraker (126 min); Bollinger, Air France, Canon, 7up, 7up, 7up, Seiko, Seiko, Marlboro, 

Marlboro, British Airways, Martini, Martini, Rolls Royce  
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5.1 Ond eller god?  

Skyfall: 

God; Heineken, Jaguar, Aston Martin, Adidas, Walther, Beretta 

Varken eller/I samband med båda; Macallan, CAT, Volkswagen, Range Rover, Youtube 

Ond; Audi 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Skyfall Moonraker



11 
 

 

Moonraker: 

God; Canon, Bollinger, Martini, Rolls Royce, Seiko 

Varken eller; Marlboro, Air France, British Airways, Christan Dior, 7up 

Ond; - 

 

De allra flesta väljer att associera sina varumärken med de vi kallar ”goda”, det vill säga Bond 

och hans kollegor, undantaget är Audi som enbart förekommer som transportmedel för Bonds 

fiender. Sedan kan vi också se hur många att visa sina varumärken i sammanhang där man 

inte tydligt kan knyta de till en eller annan sida. Vad kan vi då dra för slutsatser av detta? Man 

kan tänka sig att företagen värdesätter den kraft som finns i vår associationsförmåga högt. Att 

exponera sitt varumärke inför miljoner åskådare är kanske inte tillräckligt om man riskerar att 

konnoteras till något vars avsikt inte är att göra gott. 
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Det är också nämnvärt att de två vapentillverkarna som tydligt finns med i filmerna båda är 

exklusivt knutna till Bond. Bonds fiender i filmen använder också vapen vid upprepade 

tillfällen men dessa beskrivs aldrig med samma tydlighet. Slutsatsen vi drar av detta är att det 

finns en extra stor anledning för en vapentillverkare att knyta sina produkter till de som anses 

goda i filmen, då vapen generellt inte primärt konnoterar godhet.  

Vi kan också se en utveckling där det är fler varumärkesplaceringar som knyts till den goda 

sidan i Skyfall än i Moonraker, detta kan indikera en reklamkultur där typen av exponering 

har blivit viktigare än exponeringen i sig självt. Å andra sidan så förekommer ingen 

varumärkesplacering med tydlig koppling till de onda i Moonraker medan en sådan faktiskt 

återfinns i Skyfall vilket motsäger ovanstående resonemang en aning, men tendensen förblir 

ändå fler varumärkesplaceringar knyts till goda karaktärer i Skyfall än i Moonraker. 

5.2 I eller utanför handlingen 

Skyfall: 

I; Heineken, Aston Martin, CAT, Macallan, Volkswagen, Youtube, Heineken 

Utanför; Jaguar, Adidas, Walther, Beretta, Range Rover, Heineken, Jaguar 
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I; Bollinger, Canon, Martini 
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Utanför; 7up, Air France, British Airways, Marlboro, Seiko, Rolls Roys, Christian Dior, 

Martini 

 

Det är väldigt jämnt mellan varumärkesplaceringarna som sker integrerat med handlingen, så 

kallade plot placements, och det som sker utan någon särskild anknytning till handlingen i 

Skyfall. Det är dock lite fler varumärkesplaceringar som sker integrerat med handling och det 

skapar fler konsekvenser för karaktärer och handlingen. Då de som tittar kan konnotera sin 

förförståelse för varumärkena till uppfattningen av karaktärerna och på så sätt bygga sin 

uppfattning av vem karaktären är, och omvänt använda sin förförståelse av karaktären för att 

skapa sig en uppfattning av varumärket. Medan det i Moonraker är en klar övervikt för 

varumärkesplaceringar som sker utan tydlig koppling till handlingen. Kanske kan det 

förklaras av en reklamkultur där endast exponering inte anses som lika effektiv som den som 

tydligare kan konnoteras till fördelaktiga karaktärer (Wernick, 1991, sid. 124ffs).    

 

6. Kvalitativ analys 

Varumärkesplacering kan ses som en slug väg till att influera, påverka eller direkt sälja in ett 

varumärke till tittaren, då tittaren kan ha svårt att uppfatta att det är någon som aktivt jobbar 

med att sälja en produkt (Serazio, 2013, sid 39). Ett exempel är när James Bond i Skyfall 

dricker en Heineken sängliggandes med en kvinna i Turkiet. Scenen utmynnar inte ut i någon 

större vikt för handlingen utan kan närmast ses som ett inslag för att visa vem du kan bli 

genom att dricka Heineken. Du kan få njuta av Turkiets vackra landskap tillsammans med en 
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vacker kvinna. Detta sägs självklart inte rakt ut, men det indirekta budskapet kan tolkas så då 

scenen sedan övergår till en helt annan plats med en helt annan innebörd varpå kvinnan och 

platsen aldrig mer förekommer i filmen.  

6.1 Bondbilen  

Skyfall handlar till stora delar om när teknik och informationssamhället slår tillbaka mot oss 

och blir till ett vapen. Alltså en post-industriell problematik, och i relation till 

varumärkesplacering så finns det en intressant aspekt i det. Wernick beskriver tankar runt 

bilreklam under 1900-talet, när man utvecklade idéer om bilen som inte bara en maskin för 

transport utan även en accessoar så försökte man fånga känslan av industrialism och manlig 

sexualitet (Wernick, 1991, sid. 71). Med detta i åtanke faller det sig naturligt att James Bond 

filmer genom åren har varit en attraktiv annonseringsplats för biltillverkare. I Skyfall så är det 

under större delen av filmen nya bilmodeller som syns och kan associeras till de olika 

karaktärerna, men när det ser som mörkast ut för Bond, när det moderna 

informationssamhället ser ut att vinna över honom, så åker han, psykiskt, tillbaka i tiden. 

Detta manifesteras även i hans val av bil, för första gången i filmen ser vi en äldre bilmodell, 

Aston Martin DB5, som får agera symbol för Bonds kamp mot ett samhälle vars metoder 

kanske har sprungit förbi de attribut Bond traditionellt besitter. Serazio menar att James Bond 

uppmanar oss inte att köpa en BWM, utan snarare visar han bara vad han gjort med 

den(Serazio, 2013, sid 38), vilket kan ses som syftet med varumärkesplaceringen. Vi 

uppmanas inte på samma sätt som när vi ser en reklam på tv där ett företag uppmanar oss till 

att deras varumärke är bra för sin sak, utan här bäddas reklam in och syftar till att locka tittare 

till att se sig själva med varumärket och vem de skulle kunna vara om de hade produkten. 

Bilindustrin försökte tidigare positionera sina varumärken som symboler för modernitet och 

teknisk progressivitet, men när filmen presenterar ett samhälle där andra varumärken kan 

konnoteras till dessa attribut, så får man söka konsumenten på andra känslomässiga plan, 

bilen i detta fall kan inte tillskrivas några tekniska kvaliteter som kan likställas med de 

fienderna kan tillgå, men vad man istället gör är att konnotera bilen till attributen manlig 

”urkraft” (Wernick, 1991, sid. 71). Man klipper associationssnöret mellan manlighet och 

teknisk progressivitet, och säljer bilen som en ren nostalgiprodukt. De tidigare täta banden 

mellan manlighet, teknik och bilen, utmanas inte bara i denna specifika scen utan även av 

Bonds antagonist i filmen, Silva. Silva är en före detta agent som efter oförrätt söker hämnd 

på hans förra arbetsgivare. Han framställs som en karaktär som bär på väldigt få av de attribut 
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som generellt har klassificerats som manliga, samtidigt som han är ett tekniskt geni. Så varför 

kör Bond en vintagebil?  

Den teknik som Silva använder sig av framställs som väldigt komplicerad och svår att ta till 

sig och långt från vardagsbruket av teknik. Förutsätter vi att det är så den uppfattas av 

publiken och man vill behålla det etablerade bandet mellan män och teknik så finns det ett 

behov att göra tekniken förståelig och tillgänglig för männen i publiken. Då faller Bonds val 

av tekniskt hjälpmedel inte på något som innovativt kan likställas med Silvas utan på något 

nostalgiskt, en äldre Aston Martin-modell, utan några extraordinära funktioner. Konklusionen 

blir således att man först klipper bandet mellan traditionell manlighet och den ”nya” tekniken 

genom att associera den med Silva. För att sedan återskapa ett mer nostalgiskt tekniskt band 

till Bond via den äldre, mer lättillgängliga, tekniken.   

Det är inte sällan företagen omtalas i filmerna, utan vid ett flertal tillfällen nämner någon i 

filmerna ett företags varumärke, även då det kan tyckas vara irrelevant för filmens handling.  

6.1.1 – Bondbilen i praktiken 

I Skyfall blir vi hastigt in slängda i en biljakt varpå Bond jagar en man (Ola Rapace) genom 

Turkiet.  Under biljakten förstörs flera fruktstånd, byggnader och gods som levereras. Bond 

och kollegan Moneypenny åker tillsammans i en bil och jagar skurken varpå skurken flyr ut 

över en bro och ner på ett tåg. Moneypenny och Bond stannar bilen på bron och Moneypenny 

meddelar M(högsta chefen) att skurken lyckats komma undan. Bond hoppar då ner från bron 

och landar på tåget och jakten fortsätter. Skurken skjuter mot Bond som gömmer sig bakom 

diverse fordon så som bilar och en traktor. När skurken inser att Bond närmar sig skjuter han 

av kopplingen mellan två godsvagnar vilket tvingar Bond att göra något för att hålla ihop 

tåget. Moneypenny jagar efter tåget längs en bilväg bland berg med avsikten att skjuta 

skurken från distans. Bond löser problemet genom att sätta sig i en traktor och på så sätt 

hugga tag med gaffeln i vagnen framför och fortsätta striden som slutar med att Moneypenny 

råkar skjuta Bond istället för skurken som då lyckas fly. Några intressanta exempel på 

varumärkesplacering i dessa scener är när Bond i biljakten jagar skurken, varpå ett par bilar 

sprängs i luften. När M frågar ”vad är det som händer?” svarar Bonds kollega Moneypenny 

”VW Beetles, I think” och syftar till Volkswagens bilmodell Beetle. Som åskådare av filmen 

kan det upplevas som att filmskaparen endast ville vara tydlig med vilka bilar som sprängdes. 

Men det är svårt att föreställa sig att bilmärket nämns utan något bakomliggande syfte. Efter 

att bilarna sprängts fortsätter jakten på skurken utan att ha påverkats på något vis. Den 
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detaljen att Volkswagen nämns blir alltså helt irrelevant för filmens handling, men uppenbar 

för den som är observant. Bond fortsätter sedan att köra över flera Volkswagen, med traktorn 

av märket CAT, vilket leder funderingarna till om och varför Volkswagen vill ha sina bilar 

med i filmen då de endast förstörs? I eftertexterna till filmen tackas flera företag för sin 

medverkan där lyser dock Volkswagen med sin frånvaro till skillnad från Aston Martin, som 

utskrivet i eftertexterna får ett tack av producenterna. Kanske kan det tänkas att Aston Martin 

ingått ett annat avtal med filmproducenterna där de även gett filmen ett ekonomiskt stöd och 

genom detta får ett tack, medan det kan tänkas att Volkswagen endast bidrog med sina bilar 

som rekvisita och blev omtalade i handlingen istället som ett tack. Wernick talar om att 

företag närmast siktar på att skapa en stjärnstatus runt bland annat skådespelare som integrerar 

med deras varumärken för att på så sätt höja det egna varumärkets status (Wernick, 1991, sid. 

107). Med detta i åtanke kan vi se till skillnad från Aston Martin så blir Volkswagens bilar 

endast en del av rekvisitan som förstörs på ett eller annat sätt, medan Aston Martins bil 

däremot, används av Bond själv i ett senare skede i filmen.  

Bilen har också framställts som ett mobilt hem en plats för trygghet och säkert (Wernick, 

1991, sid. 71), vilket också blir passande rörande tidpunkten i Skyfall då den dyker upp, när 

världen rasar runt honom finns den där, som en antites till det högteknologiska och 

svårgreppbara. 

6.2 En järnväg till konsumenten  

För att återgå till den inledande scenen i filmen Skyfall där Bond jagar en man och hamnar på 

taket av ett godståg, där samtliga gods som fraktas på tåget är från varumärket CAT. Den här 

scenen har egentligen inget, eller väldigt lite, värde för handlingen, utan scenen kulminerar 

med att Bond blir skjuten och trillar ner i en flod vilket för oss till en semianimerad vinjett. 

Det som är intressant med scenen är att den är perfekt för att visa upp varumärken. Det är en 

lång slagsmålscen som skulle kunna utspela sig var som helst och handlingen skulle bli 

densamma, därför är ett godståg ett strålande val för att visa upp varumärken, då ett godstågs 

syfte är att frakta varor av olika slag skulle det nästan vara konstigt om det rullade tomt längs 

järnvägen. Här ser vi ett exempel på varumärkesplacering som tydligt knyts till någon av 

karaktärerna och inte enbart figurerar som en fond för scenen. Framför varumärkena slåss 

Bond med sin fiende och för att skapa ett övertag i slagsmålet så använder han sig av en 

traktor av märket CAT. Här ser vi ett exempel på när et varumärke kommer till undsättning 
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och tydligt hjälper Bond att uppnå sitt mål. Det framstår som om varumärket CAT och Bond 

tillsammans tar kamp mot det onda. 

6.3 Alkoholkonsumtion 

Det enda som uppfattas att Bond dricker i filmen Skyfall är alkohol i någon form, oftast öl av 

märket Heineken, men även Whiskeyn Macallan. Det som är intressant med detta är att 

alkoholens effekter aldrig speglas i karaktärernas handlingar. I alla fall psykiskt görs det ett 

försök att förmänskliga Bond. I filmen får Bond göra ett antal tester för att visa att han är i 

slag för att tjänstgöra, och det visar sig tydligt att Bonds leverne har tärt hårt på hans fysik, 

men det är fortfarande så att allt detta bara är ett ”testresultat”. Bond fungerar fortfarande 

precis som vanligt och klarar trots sin förtäring av alkohol av att utföra uppdragen utan något 

som helst problem med fysiken. 

Som sagt tidigare menar Serazio att Bond inte säger åt oss att köpa en viss produkt, utan visar 

snarare vad han gör med den och vem han blir genom att använda den (Serazio, 2013, sid. 

38). Ett exempel är att Bond inte talar om vad han dricker i Skyfall utan visar bara upp, på ett 

övertydligt sätt, att det är Heineken han dricker, medan han i Moonraker väldigt tydligt 

beställer in och blir serverad en Vodka Martini. Skillnaderna mellan dessa två sätt att agera 

när det gäller uppvisning av drycker är att han i det senare scenariot, tydligt nämner vilken 

dryck han vill dricka, och sedan dricker den i bild. Medan han i det första scenariot endast 

dricker och visar flaskan. I båda fallen hade filmens handling inte påverkats om Bond endast 

druckit sin drink eller öl ur ett glas och låtit åskådaren göra tolkningen av vad glaset 

innehåller för dryck. Men då Bond sedan första filmen Dr: No (1962) fram till Skyfall alltid 

beställt in en Vodka Martini kan det tänkas bildats starka konnotationer till drycken och 

James Bond (IMDb:a, 2015). Även detta kan knytas an till det som nämnts tidigare om 

företagens strävan att ge sitt varumärke stjärnstatus. Martini kan ses som ett exempel på när 

ett varumärke fått en person (i detta fall en fiktiv person) att kopplas samman med företagets 

varumärke. Även i Skyfall hintar producenterna om att Bond dricker en Vodka Martini, 

däremot beställs den aldrig, namnet omnämns inte, utan Bond dricker en dryck som vi inte får 

veta vad det är, ur ett martiniglas. Heineken nämns dock inte heller i filmen utan syns bara 

med sin logotyp vid flera sammanhang, exempelvis när Bond dricker ur flaskan, men även i 

biljakten tidigt i filmen då det krockar med ett gods med Heinekens logga på. Att Heineken 

inte nämns kan tänkas ha att göra med bilden av att Bond alltid druckit Vodka Martini ska 

upprätthållas, dock subtilt i denna film, medan producenterna vill behålla samarbetet med 
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Heineken. I eftertexterna till Skyfall tackar nämligen producenterna Heineken för sin 

medverkan vilket gör att det inte går att utesluta att de förmodligen ingått ett avtal med 

varandra, däremot hur det avtalet är utformat i detalj är dock svårare att redogöra. En annan 

intressant aspekt är att trots att Bond dricker Vodka Martini i Moonraker får även 7up ett tack 

i eftertexterna. Utifrån de tre formerna av kontrakterad varumärkesplacering kan det tänkas att 

Vodka Martini ingått i det andra alternativet medan 7up då kan tänkas ha ingått det tredje 

(Bressoud och Lehu 2009, sid.8). 

Varumärkesplacering har liknats vid ett kokainmissbruk av dagstidningen Variety som menar 

att det är tack vare den explosionsartade ökningen av reality-tv. Den amerikanska 

tävlingsserien Survivor som handlar om att överleva på minimala resurser och eliminera 

deltagare genom tävling och utröstning är lika mycket en marknadsföringsmaskin för företag 

och deras varumärken som det är ett underhållningsprogram menar producenten Mark 

Burnett. Burnett menar även att serien ska underhålla men har i slutändan ett mål att sälja 

produkter (Serazio, 2013, sid 38). Att företag och filmproducenter båda har ett ekonomiskt 

intresse av ett samarbete för att öka inkomsterna är svårt att undgå när det talas om 

varumärkesplacering. Robin Andersen hävdar att efter Steven Spielbergs film, E.T. The extra-

terrestrial (1982), släpptes ökade försäljning av en viss godissort, som då utomjording var 

väldigt förtjust i. Han menar att försäljningen av det varumärket ökade med 300 procent efter 

filmsläppet och att människor tenderade att minnas produkter 2,5 gånger mer om en produkt 

förekom i film, än om samma produkt hade en egen reklamannons (Hesmondhalgh, 2012, sid. 

377). Att filmen enbart skulle stå för ökningen av försäljningen går inte att säga då många 

andra faktorer inte räknas med, men att det däremot fanns ett samband mellan filmen och 

försäljningen går att tänka sig.  

Då James Bond inte bara är en film, som E.T., utan en filmserie som pågått i över 50 år där 

återkommande företag gör anspråk på att vara Bonds första handsval av bland annat bil, dryck 

eller klocka kan göra det svårt att inte göra konnotationer mellan ett varumärke och Bond. För 

varje gång Bond kör en Aston Martin, reproduceras bilden av de attribut som vi tillskriver 

Bond. Man, god fysik, kvinnotjusare, hjälte är några exempel på attribut som kan tillskrivas 

Bond vilket kan tänkas vara attribut Aston Martin vill sälja in till sina potentiella kunder. 

Christoph Linder menar att Bond representerar en bild av märkeskonsumtion, exklusiva resor 

och sexualitet under smeknamnet ”kiss kiss, bang bang” som illustrerar en symbol för sex och 

våld (Lindgren, sid 204), vilket är återkommande i båda filmerna. Bond reser land och rike 
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runt, bekämpar skurkar och har affärer med olika kvinnor, vilket vid ett flertal gånger kräver 

att han har något till sin hjälp, exempelvis en bil, en dryck, eller ett vapen.  

6.3.1. Alkoholkonsumtion i praktiken 

Vid ett tillfälle i Moonraker träffar Bond en kvinna på ett hotell i Rio de Janerio där han ska 

stanna över natten innan han fortsätter jakten på skurken som ryktas ska vara i Rio. Bond går 

fram till baren varpå kvinnan frågar om Bond vill ha en Vodka Martini, ”shaken not stirred”. 

Bond tar då emot drinken medan de för en dialog med varandra som övergår till att Bond 

sakta klär av kvinnan tills scenen svartnar ut och över går till en fest i Rio de Janeiro. Scenen 

tillför ingenting till handlingen, mer än att Bond får sin drink, antas ha en affär med kvinnan, 

för att sedan återgå till jakten på skurken som tar vid i samband med festligheterna i nästa 

scen. Detta skiljer sig lite från den bakomliggande attacken som Serazio tar upp, då det klart 

och tydligt framgår vad som serveras här. Näst intill komiskt blir scenerna i parallell till hans 

annars fartfyllda uppdrag där det tydliga syftet att rädda en person, nationen eller sig själv är i 

fokus, men varumärkena blir integrerade i handlingen. Vid en annan scen i samma film blir 

Bond jagad i Venedig och åker då med en motordriven gondol upp på land och raserar ett 

café, där stolarna subtilt har texten Vodka Martini på ryggstödet. I detta scenario interagerar 

inte Bond med varumärket utan ger oss bara ett sken av ett café med Vodka Martini stolar för 

att vid det senare tillfället i Rio de Janeiro få drinken serverad. När det gäller alkohol är det 

inte ovanligt att företag måste uppmana konsumenter att dricka med ansvar, till skillnad från 

filmer där konsekvenserna av att dricka alkohol inte uppmärksammas eftersom det är olagligt 

att marknadsföra alkohol utan visa restriktioner (SFS: 2010:1622). 30 minuters film sätter 

varumärket i en kontext som en 30 sekunders reklam inte klarar av att uppnå (Serazio, 2013, 

sid 33). Detta kan ses som ett exempel på hur ett varumärke sätts i en kontext som kan tänkas 

göra varumärket mer attraktivt än om det hade en reklamannons kan det tänkas att 

varumärkens integrering i filmer ännu en gång kan knytas till att vi blir någon av att ha 

produkten, inte bara värdet av produkten i sig. I de inledande scenerna i Skyfall som nämnts 

tidigare slår Bond i biljakten omkull gods som levereras. Dessa gods är ölbackar med 

Heinekens logga på. Där interagerar han inte med drycken, utan godset välter och ramlar in 

framför kameran. Bond interagerar med Heineken första gången vid ett senare tillfälle. Alltså 

i den scen som nämnts tidigare i Skyfall när Bond tillsammans med en kvinna ligger i en säng 

i Turkiet och dricker en Heineken. Detta hjälper inte Bond på något vis i handlingen, utan 

visar endast upp, som Serazio menar, en sorts illusion av vem vi blir av att dricka dessa 
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drycker. I båda fallen, får vi varumärkena presenterad för oss subtilt, innan Bond interagerar 

med den direkt.   

6.4 En dryck för alla? 

De allra flesta har sett eller hört James Bond dricka en Vodka Martini ”shaken not stirred” 

men en intressant förekomst i båda filmerna är att denna dryck inte är den centrala, och i 

Skyfall förekommer den till och med bara subtextuellt. Den allmänna bilden av Bond säger 

nog att han är en konnässör tätt förknippad med diverse luxuösa varumärken. Samtidigt flätas 

Bond samman med två dryckesvarumärken som inte alls är särskilt dyra eller exklusiva, i 

Moonraker så figurerar 7up och i Skyfall återfinner vi Heineken. Detta föder en tanke som kan 

liknas vid en trestegsraket, för dessa är inte de enda dryckesvarumärkena som står att finna i 

filmerna, utan i båda två så finns även betydligt mer exklusiva märken; I Moonraker hittar vi 

Bollinger, vilket är ett dyrt champagnevarumärke, och i Skyfall syns Macallan, ett dyrare 

whiskeyvarumärke. Tanken är således att de olika varumärkesplaceringarna är långt ifrån 

isolerade entiteter utan i allra högsta grad beroende av varandra för att skapa fördelaktiga 

konnotationer och symboliska värden för att använda oss av Wernicks modell. För 

varumärkena som syns associeras inte enkom med de karaktärer som syns i sekvensen utan 

även med de andra länkarna i kedjan. Så när James Bond med sin aura som en 

dryckeskonnässör, vilken är en försymboliserad konnotation vi kan förmoda att en med 

kännedom om James Bond bär med sig, eller för den delen prominenta personer i hans 

omgivning, väljer att dricka 7up eller Heineken så är det som att dessa drycker transporteras 

via karaktärerna till ett mer luxuöst rum. James Bond överför sina egenskaper till de 

varumärken hans associeras med och således betingas och varumärkena för publiken med 

hans egenskaper. Vilket enligt Wernicks modell, gör att potentiella konsumenter tillskriver 

varumärkena i fråga fiktiva symboliska egenskaper. Hur kan då detta ske? En essentiell aspekt 

är naturligtvis att Bond i filmerna fortfarande kan uppfattas som någon som uppskattar lyx 

och exklusivitet. Detta därför är de två andra varumärkena (Bollinger och Macallan) också 

syns i texten och därigenom upprätthålls konnotationerna mellan Bond och lyx.  

Frågan som då uppenbarar sig är varför inte associationskedjan går åt andra hållet, och hur 

kan de exklusiva varumärkena tillåta att sin reklampelare vattnas ur? För de första kan det ha 

funnits ett motstånd från Bollinger och Macallan mot detta, det är från texten naturligtvis 

omöjligt att utläsa, men vad vi dock vet och kan utläsa är att de tillslut finns med och skapar i 

symbios med 7up och Heineken en del i texten. Man skulle kunna tänka sig att dyrare 
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varumärkena ser fördelar med associationen med de billigare varumärkena då det med Bond 

som gemensam nämnare kanske kan locka en bredare målgrupp. Enligt Wernick skulle man 

på samma sätt som man tänker att James Bond genererar ökad status till Heineken och 7up, 

tänka sig att de symboliska konnotationerna man kan få till James Bond skapar en, om än, 

fiktiv känsla av lättillgänglighet på grund av de andra kulturella konnotationer som parallellt 

tillskrivits James Bond. Om Bond som i Skyfall framställs som en Heinekenförespråkare som 

också kan uppskatta mer exklusiva varumärken, kan publiken göra detsamma (Wernick 1991 

sid. 31fs).  

6.5 Hur stark är den inbitna uppfattningen?    

Bilden av Bond som en konnässör är väldigt viktig för vår bild av honom som en superhjälte. 

Bond har tillskillnad från en hel del andra hjältar inga övernaturliga krafter utan för att vi ska 

uppfatta honom som något mer än bara en agent kan det då vara så att de varumärken han 

omger sig med spelar en viktig roll. För om man ser Bond som något att sträva emot, vilket 

såklart inte är något alla gör, så blir det som är extraordinärt i mångt och mycket till på grund 

av hans band till olika avundsvärda produkter. Men många av de varumärken vi har 

identifierat är av sådan natur att de ofta syns i vår vardag. Vår tanke är att detta är av stor vikt 

för perceptionen av Bond. Risken är att om Bond uteslutande skulle förknippas med 

extravagant konsumtion är att han för många tittare skulle kännas svår att ta till sig och 

identifiera sig med. Men när han då hittar en balans mellan lyx och mer ordinära varumärken 

så kan det tänkas att identifikationsprocessen blir lättare och Bond upplevs som mer mänsklig 

om än han bibehåller sin konnässörsaura. 

6.6 Ett soundtrack för cigaretten 

För att få oss, som filmkonsumenter, att veta vilka känslor vi ska känna är filmmusiken en 

starkt bidragande faktor, den riktar sig ofta mot vårt undermedvetna för att underbygga scenen 

vi visuellt uppfattar. Vad som är speciellt med ett musikstycke i filmen Moonraker är det inte 

bara har används i filmen. Detta i sig är inget ovanligt, men i Moonraker används samma 

musikstycke som användes i Marlboros egna reklamfilmer under 50- och 60-talet. På ett 

liknande sätt sträcker sig Daniel Craigs samröre med Heineken utanför filmen då han har 

figurerat som James Bond i reklamfilmer för Heineken (Cooper, 2012). Dessa företeelser 

bidrar naturligtvis till att forma vår uppfattning av vem karaktärerna är och i fallet Marlboro 

vad vi är tänkta att associera när vi hör musiken i samband med att vi visuellt ser James Bond 

framför oss. I enighet med Wernicks modell så laddas vår uppfattning om dessa produkter 
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med symboliska och kulturella betingelser när de sammanfogas med James Bond, de kommer 

alltid vara samma produkt men beroende på i vilka sammanhang de syns kommer de också 

vara symboliskt laddade och de den potentiella konsumenten ser är en fusion av den verkliga 

varan och den mytologiska bilden, så vad vi ser är i många fall en fiktiv vara (Wernick, 1991 

sid. 31fs).  

7. Slutdiskussion 

I vår uppsats har syftet varit att kvantitativt samt kvalitativt analyserat varumärkesplaceringar 

i Bondfilmerna Moonraker och Skyfall samt att jämföra hur filmerna har använt sig av detta.  

Den varierande användningen av varumärken påverkade även uppfattningen kring varumärket 

och dess betydelse för handlingen. När Bond aktivt använde sig av ett varumärke för att 

åstadkomma något som påverkade filmernas handling tycktes varumärket ha ett större värde, 

till skillnad från när ett varumärke endast syntes och hölls utanför handlingen. Med det sagt 

innebär det inte att alla varumärken som Bond interagerade med i filmerna var av vikt för att 

gå vidare i filmen, utan snarare ett sätt att reproducera och upprätthålla den mer nostalgiska 

bilden av den James Bond vi har med fina bilmärken och märkvärdiga drinkar.  

Med sina 50 år på filmduken har bilden av James Bond ofta portätterats med en blandning av 

lyx och vardag, och vi har på många sätt accepterat den bilden av som till exempel visas i 

Moonraker. När det då i Skyfall presenterar en ny bild av Bond som en mer mänsklig varelse 

med brister som hellre tar en öl än sin Vodka Martini blir den hårfina gränsen mellan subtil 

varumärkesplacering och osubtil varumärkesplacering väldigt bred, vilket drar fokus från 

handlingen till att fundera över vad som hänt med den James Bond vi minns? Dock kan vi se 

att Bond inte enbart i Skyfall associerats med icke-lyxprodukter utan bilden av Bond som en 

konnässör kanske inte alltid är befogad. Här skulle man kunna forska vidare och ta ett 

heltäckande grepp på filmserien, och se vad om det går att finna några mönster som kommer 

igen? Om varumärkesplaceringarna sker under liknande omständigheter? Och se vilka 

varumärken som har haft långa relationer med Bond och vilka som bara förekommer i en 

enstaka film? Vi har enbart gjort stickprov på två filmer och bilden vi visar upp är 

nödvändigtvis inte rättvis gentemot filmserien som en helhet, och den heltäckande bilden är ju 

alltid intressant att få. Man skulle även kunna tänka sig en djupare analys som ser filmerna 

med hjälp av narratologin begreppsapparat, vilket skulle generera en annan bild av texterna.  

På ett sätt tyder det på att den subtila varumärkesplacering som gång på gång har 

reproducerats i Bondfilmer och på så sätt skapat Bonds identitet gjort ett bra jobb med att så 
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sitt varumärke förknippat med en stjärnstatus, då det i mångt och mycket alltid blir 

förknippade med James Bond. Kanske kommer även nya varumärken bli förknippade med 

James Bond, om de tillåts få sina produkter att förekomma gång på gång. Däremot krävs det 

nog en mer subtil form av integration i filmerna för att vi ska acceptera det vi ser och få det att 

upplevas som trovärdigt, snarare än att ha varumärket tydligt och klart har sin logga på ett 

plakat som Bond passerar i sin Aston Martin, efter att ha beställt en Vodka Martini, Shaken, 

not stirred. 
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