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Abstrakt	  

Homosexuella superhjältar - En studie om maskulinitet i amerikanska superhjälteserier. 

Homosexual superheroes - A study about masculinity in american superhero comics. 

 

Denna undersökning ställer frågor kring omförhandling av genus och maskulinitet genom 

förekomsten av homosexuella hjältar i superhjälteserier, och hur homosexuella superhjältar 

bryter mot maskulina normer. Under ”taket” för socialkonstruktionism utgår undersökningen 

från genusteorier och visuell kultur. Med fokus på Avengers: The Children’s Crusade, en 

superhjälteserie från förlaget Marvel Comics, granskas amerikanska mainstreamserier. Serien 

innehåller två öppet homosexuella karaktärer och bearbetas som en populärkulturell text med 

semiotiska och diskursanalytiska metoder. Syftet att generera förståelse för bilders roll i 

konstruktionen av genus, genom att synliggöra omförhandlingar av superhjältegenrens 

heteronormativa och traditionella konventioner. Allt som exkluderas från heteronormen 

betraktas som avvikande och benämns i undersökningen som normbrott. Brottet görs när det 

homosociala övergår till det homosexuella. En hjälte behöver dock inte uppfattas som 

heterosexuell för att utföra hjältedåd. Superhjälteserier speglar den verkliga världen, och 

normbrott behöver normaliseras för att ge utrymme åt nya genusroller. 

 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord	  

 
Blickteori, diskursanalys, genus, hegemoni, homosexualitet, homosocialitet, mansforskning, 

maskulinitet, normbrott, normer, populärkultur, semiotik, serier, superhjältar, visuell kultur.



	  

	  

Innehållsförteckning	  

1.	  Inledning........................................................................................................................................1	  
1.1	  Introduktion ........................................................................................................................................ 1	  
1.2	  Bakgrund .............................................................................................................................................. 2	  
1.3	  Syfte ........................................................................................................................................................ 3	  
1.4	  Frågeställning...................................................................................................................................... 3	  
1.5	  Urval	  och	  avgränsning...................................................................................................................... 3	  
1.6	  Empiri .................................................................................................................................................... 4	  
1.7	  Metod	  och	  tillvägagångssätt ........................................................................................................... 4	  
1.7.1	  Semiotik ............................................................................................................................................................. 5	  
1.7.2	  Seriernas	  semiotik ........................................................................................................................................ 5	  
1.7.3	  Diskurs ............................................................................................................................................................... 6	  

1.8	  Teori	  och	  tolkningsram ................................................................................................................... 7	  
1.8.1	  Socialkonstruktionism ................................................................................................................................ 7	  
1.8.2	  Genusteori ........................................................................................................................................................ 8	  
1.8.3	  Visuell	  kultur ................................................................................................................................................... 9	  

1.9	  Tidigare	  forskning ............................................................................................................................. 9	  
2.	  Bearbetning	  och	  analys.......................................................................................................... 12	  
2.1	  Heteronormativet	  i	  superhjälteserier ......................................................................................12	  
2.1.1	  Överdrivna	  kroppsideal........................................................................................................................... 13	  
2.2.2	  Sidekicks	  och	  homosocialitet ................................................................................................................ 14	  

2.2	  Homosexualitet	  i	  superhjälteserier...........................................................................................16	  
2.2.1	  Northstar	  kommer	  ut................................................................................................................................ 17	  
2.2.2	  Det	  första	  äkta	  paret ................................................................................................................................. 18	  
2.2.3	  Den	  första	  kyssen ....................................................................................................................................... 19	  

2.3	  Young	  Avengers ................................................................................................................................20	  
2.3.1	  Avengers:	  The	  Children’s	  Crusade	  #1 ............................................................................................... 21	  
2.3.2	  Avengers:	  The	  Children’s	  Crusade	  #3 ............................................................................................... 26	  
2.3.4	  Avengers:	  The	  Children’s	  Crusade	  #9 ............................................................................................... 30	  

3.	  Tolkning	  och	  resultat.............................................................................................................. 34	  
3.1	  Cartooning	  och	  positionering ......................................................................................................34	  
3.2	  Agerande	  och	  omförhandling ......................................................................................................34	  

4.	  Slutdiskussion........................................................................................................................... 36	  
Källförteckning.............................................................................................................................. 38	  
Bildförteckning ............................................................................................................................. 40	  



	  

	   1	  

1.	  Inledning	  
	  
1.1	  Introduktion	  
Under Konstfacks lärarutbildning har jag undersökt genus, maskulinitet och normer. Detta 

präglade mitt examensarbete med titeln Maskulinitet och lusten att bilda herrklubbar; Den 

nakna mannen och maskulinitet i bilder.1 I denna undersökning tar jag mig an serier, ett 

ämnesområde som jag tidigare inte teoretiserat i relation till maskulinitet. Undersökningen 

granskar hur genus och maskulinitet kan omförhandlas i den amerikanska superhjältegenren. 

Det krävs kanske en del förkunskap för att kunna distansera sig från de förväntade 

stereotyperna i superhjälteserier. Köper man konceptet att hjälten (mannen) räddar en ungmö i 

nöd, ställer man upp på förlegade genusroller.  

       
Det finns många invanda föreställningar och förväntningar kring ”bilden av mannen”, hur 

genus och maskulinitet ska vara i relation till femininitet och andra maskuliniteter, det vill 

säga maskuliniteter som inte inkluderas i den västerländska heteronormen. Vi matas med 

färdiga ”paketlösningar” för hur män och kvinnor ska agera i sociala praktiker. Mannen 

förväntas förkroppsliga egenskaper som traditionellt attribuerats det maskulina; en beslutsam, 

aggressiv, revirmarkerande jägare i en maktposition. Medan femininitet förväntas 

förkroppsliga det känslosamma, irrationella och intuitiva.2 I rådande diskurser tillskrivs 

maskulinitet mannen och femininitet kvinnan, och vissa egenskaper ingår i ”paketet”.  

 
Maskulinitet behöver dock inte vara låst till mannen, utan kan lika gärna tillskrivas en kvinna 

såväl som att femininitet kan tillskrivas en man. Maskulinitet som däremot inte 

överensstämmer med den hegemoniska maskuliniteten, den ”obligatoriska” och överordnade 

heteronormativa maskuliniteten, kan bli osynliggjord eller framställs som avvikande.3 

Maskulinitet som tillhör det homosexuella eller etniska minoriteter faller ofta in under det 

avvikande. Förväntningar eller förutfattade meningar som dessa visar hur viktigt det är att 

problematisera genusroller och maskulinitet.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Erlandsson, John (2011) ”Maskuliniteter och lusten att bilda herrklubbar - Den nakna mannen och maskulinitet 
i bilder”, Stockholm: Examensarbete, 15hp, Konstfack, Institutionen för Bildpedagogik.  
2 Burr, Vivian (2003) Social Constructionism, New York: Routledge, s. 108. 
3 Connell, R.W. (1995) Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos.	  
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1.2	  Bakgrund	  
Den legendariske serieskaparen Will Eisner beskriver film och serier som betydelsefulla 

”transportband” av berättelser genom bilder i vår kultur. Medan film etablerade sitt kreditiv 

för längesen, kämpar serier fortfarande för ett accepterande. Eisner hävdar att serier fyller 

mellanrummet mellan boktryck och film och borde betraktas som litteratur eftersom bilderna 

fungerar som ett eget språk.4 I serier är text och bild i symbios med varandra och skapar 

helheten som utgör serien. I västvärlden är visuella medier dominerande, vi lever i en visuell 

kultur, bilder skapar och upprätthåller genusroller, genusordningar och genusskillnader. Det 

kan vara svårt att distansera sig från bilder, vi utsätts och omges dagligen av ett nästan 

oavbrutet bildflöde som är djupt rotat i vår vardag.  

 
Superhjältegenren har länge levererat schablonartade heteronormativa stereotyper, muskulösa 

machomän och kurviga kvinnoideal. Det har visserligen funnits serieskapare som skoningslöst 

brutit mot heteronormativet; Touko Laaksonen, mer känd under pseudonym Tom of Finland 

var före sin tid med homoerotiska serier om övermaskulina, övermuskulösa och översexuella 

män. Idag går tecknare som Patrick Fillion i Tom of Finlands fotspår, med ett eget förlag 

inriktat enbart på homoerotiska serier.5 Det vanligaste tycks vara att homosexualitet förpassas 

till erotiska subserier än att det förekommer hos stora kommersiella förlag. 

 
Denna undersökning fokuserar på normbrott mot heteronormativet i amerikanska 

superhjälteserier, undersökningen problematiserar maskulinitet och därmed problematiseras 

genusroller. Detta är ett relativt nytt forskningsämne, eftersom superhjältegenren länge har 

hållits ”ren” från normbrott som ”smutsar ner” heteronormen. Det är inte alla som läser serier, 

och alla som läser serier läser inte superhjälteserier. Men genren influerar många andra 

populärkulturella uttryck och industrier såsom film, tv-serier, spel, kläder, leksaker och godis. 

Superhjältar lämnar ett utbrett avtryck i västvärlden, oavsett om man läser serier eller inte. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Eisner, Will (2008) Graphic storytelling and visual narrative: principles and practices from the legendary 
cartoonist, New York: W.W. Norton & Company Inc. 
5 www.classcomics.com 
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1.3	  Syfte 
Mitt huvudsakliga syfte med undersökningen är att jag som bildpedagog vill generera 

förståelse för hur genus kan problematiseras genom bilder. Människor kommunicerar med 

hjälp av bilder. Den visuella kommunikationen erhåller förståelse, mening, reflektion och 

medvetenhet genom medvetenhet, både i det egna bildskapandet såväl som genom andras 

bilder. Populärkulturen är en stor del av ungdomars liv och blir därmed en vital domän för 

diskursen, eftersom ungdomar konsumerar, lever och andas populärkultur och subkultur 

Genom att visa förekomsten av normbrott vill undersökningen lyfta fram representationer av 

genusroller och maskulinitet som synliggör genusordningar, hierarkier och konstruktioner. Att 

normalisera sådant som setts avvikande i superhjältediskursen kan öka förståelsen för och 

avdramatisera förekomsten av homosexuella superhjältar. Syftet är att studien ska erbjuda ett 

material som synliggör normbrott genom visuell kultur och populärkultur.  

 
Så länge det finns faktorer som diskriminerar grupper på grund av klass, ras, kön och 

sexualitet, så finns det ett behov av att lyfta fram dessa, inte minst i visuella medier och i 

undervisning. Genusroller behöver omförhandlas för att förskjuta genusordningar som 

missgynnar och underminerar grupper som står utanför normen. Superhjältediskursen kan ses 

som en spegling av verkligheten, homosexualitet ska inte behöva väcka anstöt eller vara 

uppseendeväckande. 

 

1.4	  Frågeställning	  
Hur problematiseras och omförhandlas genus och maskuliniteter genom homosexuella hjältar 

och handlingar i superhjälteserier?  

På vilket sätt bryter homosexuella superhjältar mot maskulina normer? 

 

1.5	  Urval	  och	  avgränsning	  
Undersökningen granskar det amerikanska utbudet av ”mainstream” superhjälteserier och gör 

nedslag i ett urval av serier för att kartlägga uppkomsten av homosexualitet inom diskursen. 

Serier är en komplex terräng att undersöka, även med avgränsningen till superhjälteserier så 

omfattar genren fortfarande hundratals titlar och flera olika förlag som publicerar dessa. Jag 

har valt att avgränsa undersökningen till en studie av serien Avengers: The Children’s 

Crusade. Serien kretsar främst kring superhjältegruppen Young Avengers och innehåller brott 
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mot superhjältegenrens heteronormativ, det vill säga två öppet homosexuella superhjältar. 

Eftersom detta är en relativt ny företeelse finns större frihet för avvikande egenskaper för 

superhjältar som inte är välkända eller har etablerade egenskaper.  

 

1.6	  Empiri	  
Empiri består av serien Avengers: The Children’s Crusade, en miniserie i nio delar där 

tonåringarna och superhjältarna Young Avengers står i fokus, men inkluderar även karaktärer 

från serier som X-Men, Spider-Man, Avengers och X-Factor.6 Young Avengers dök upp för 

första gången 2005. Första upplagan av serien som varade i bara tolv nummer, har hunnit bli 

både prisbelönad och kritikerrosad.7 Sedermera har Young Avengers återuppstått flera gånger 

och är nu inne på sin tredje omgång. 

 
Jag har valt att analysera enskilda bildrutor och sekvenser från nummer 1, 3 och 9, då dessa 

innehåller visuella exempel på normbrott. Trots att två av huvudkaraktärerna är öppet 

homosexuella och står för en ny homosexuell maskulinitet och ett alternativ till 

superhjälteseriernas klassiska heteronormativ, klassas serien fortfarande som mainstream. 

Den publiceras av förlaget Marvel Comics och involverar flera av deras mest etablerade 

superhjältenamn. Händelserna i denna serie påverkar handlingen i andra serier och det finns 

även tydliga exempel på genrens heteronormativa machokultur.  

 

1.7	  Metod	  och	  tillvägagångssätt	  
Enligt Simon Lindgren genomsyras vår vardag av populärkultur och populärkulturens 

yttringar kommer emot oss som texter, ett begrepp som avser olika betydelsebärande tecken 

som i någon mening kan ”läsas”.8 Undersökningen bearbetar Avengers: The Children’s 

Crusade som populärkulturell text. Med en tvådelad analysmetod grundad på semiotik och 

diskursanalys, genomförs en textläsning av serien. Avsikten är att analysera omförhandlingar 

av superhjältegenrens konstruktion av genus och maskulinitet. När jag skriver om normbrott 

så är det främst cartooning (figurernas grafiska framställning), handling, homosocialitet, 

läsarens positionering, samt text och bild där normbrott ”ger sig till känna” som analyseras.	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Titlar tillhörande Marvel Comics, ett av världens största serieförlag. 
7 GLAAD (Gay And Lesbian Alliance Against Defamation) Media Award (2006) och Harvey Award (2006). 
8 Lindgren, Simon (2009) Populärkultur: teorier, metoder och analyser, Stockholm: Liber, s. 45 f. 
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1.7.1	  Semiotik	  
Lindgren menar att populärkultur kan studeras utifrån tre olika analysnivåer; textuell nivå 

handlar om hur det givna populärkulturella uttrycket är uppbyggt, kontextuell nivå avser det 

populärkulturella uttryckets större sammanhang och relationer till andra uttryck. Den sista 

nivån är sociohistorisk, och handlar om det analyserade uttryckets sociala och historiska 

kontext.9 Semiotiken är ett användbart redskap för att upptäcka detaljer, granska berättelser 

och förstå bilders påverkan och samverkan med betraktaren. Semiotik är en teori som står för 

studiet av tecken, teckensystem och användandet av tecken.10 Semiotik som vetenskap 

undersöker mänsklig betydelseproduktion, kommunikation och meningsskapande, och att vi 

som individer har möjligheten att tyda visuella uttryck som budskap eller bärare av mening.11  

1.7.2	  Seriernas	  semiotik	  

Läsningen av en serie kan differentiera utifrån läsarens erfarenheter och förutsättningar.12 Det 

finns en överenskommelse mellan serieskaparen och läsaren, det förväntas att läsaren ska 

begripa, och att serieskaparen ska leverera något begripbart. Läsaren förväntas förstå 

gestaltande av tid, rum, rörelse, ljud och känslor. För att göra detta måste läsaren göra bruk av 

inre reaktioner, erfarenheter och resonemang.13 Serieskaparen Scott McCloud har gjort en 

omfattande semiotisk undersökning av seriekonsten, som han övergripande kallar 

sekvenskonst.14 Serier är monosensoriska och förlitar sig endast på synsinnet för att förmedla 

hela världar av erfarenheter.15  

 
Begreppet cartooning åsyftar utformningen av seriefigurernas utseende. En cartoon är en 

grafisk karaktär som kan framhävas på många olika sätt. Cartooningproceduren skapar en 

gångbar seriefigur, karaktären ges ett utseenden och karaktören får en roll. Den klassiska 

superhjälten är en cartoon, en roll framställs i det visuella språket.16 I vardagen iakttar vi 

endast delar av ”verkligheten”, men sluter oss ändå från en helhet med hjälp av våra sinnen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Ibid., s. 49. 
10 Ibid., s. 62. 
11 Eriksson, Yvonne, Göthlund, Anette (2004) Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, Lund: 
Studentlitteratur, s. 34 f. 
12 Eisner (2008), s. 71. 
13 Ibid., s. 49. 
14 McCloud, Scott (1993) Serier - Den osynliga konsten, Stockholm: Epix Förlag AB, s. 5. 
15 Ibid., s. 89. 
16 Ibid., s. 29 ff. 
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och tidigare erfarenheter, detta kallas enligt McCloud för slutning. Med hjälp av 

slutningseffekten kan vi läsa serier som en fortlöpande och sammanhängande verklighet.17 

McCloud kallar utrymmet mellan bildrutorna för kanalen: här kan läsarens fantasi omvandla 

två skilda bilder till en enda tanke. Det är i kanalen ”vi kan finna mycket av den magi och det 

mysterium som är själva hjärtat i serierna.”18  

 
Thierry Groensteen har systematiserat seriernas struktur, hans insatser har varit betydande 

enligt serieforskaren Helena Magnusson. En serie berättar med en sekvens av bilder, där varje 

bild i sekvensen har en rumslig placering, upptar en viss yta, och har kopplingar till andra 

bilder. Sammanlänkningen av bilder sker genom några procedurer: Klippning styckar upp 

handlingen i självständiga enheter. Urvalet av moment utgör berättelsens struktur och bildar 

en sekvens som tillåter en mental rekonstruktion av handlingens helhet.19 

1.7.3	  Diskurs	  
Superhjältegenren utgör en diskursiv praktik, med särskilda rutiner och konventioner för hur 

man skapar serier. Diskurs handlar om att synliggöra större helheter och större sammanhang. 

Ingen diskurs är en fast sluten enhet; diskursen omformas ständigt i kontakten med andra 

diskurser.20 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips delar in diskursanalysen i tre 

angreppssätt, varav två känns relevanta för undersökningens genomförande: diskursteori och 

kritisk diskursanalys. De ger något olika definitioner av begreppet ”diskurs”, men en 

gemensam nämnare är att diskurser kan betraktas som sociala mönster av betydelsefixeringar 

som står i instabila förhållanden till varandra.21 Angreppsätten delar syftet om att bedriva 

kritisk forskning, utforska maktrelationer i samhället och peka på möjligheter till social 

förändring.22  

 
Det överordnade resonemanget i diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är totala, och att 

betydelse aldrig kan slutgiltigt fixeras. Diskursanalysens uppgift är att studera strävan efter 

inrättad entydighet på alla sociala nivåer. Syftet är att kartlägga processerna där vi kämpar om 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Ibid., s. 62 f. 
18 Ibid., s. 66 f. 
19 Magnusson, Helena (2011) ”Seriernas Struktur – Thierry Groensteens teorier”, i Bild & Bubbla, Nr 187, s. 43-
48. 
20 Winther Jørgensen, Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 13. 
21 Ibid., s. 136. 
22 Ibid., s. 8. 
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hur tecknens betydelse ska fastställas, där betydelsefixeringar blir så vedertagna att vi 

uppfattar dem som naturliga.23 En diskurs kan uppfattas som en fixering av betydelse inom ett 

bestämt område. Diskursen etableras genom att betydelse utkristalliseras kring nodalpunkter, 

ett viktigt tecken kring vilka övriga tecken ordnas och får sin betydelse.24  

 
Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att problematisera och 

undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika 

sammanhang. Diskurs omfattar inte enbart talspråk och skriftspråk utan även bilder, och 

analyser av texter med bilder ska ta hänsyn till den visuella semiotikens särskilda egenskaper, 

samt relationen mellan språk och bild. Inom ramen för kritisk diskursanalys hävdas att 

diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan 

sociala grupper, till exempel mellan klass, kön och etniska minoriteter och majoriteten.25 

Fokus läggs på diskursiva praktiker och deras roll i upprätthållandet av social ordning och 

social förändring.26  

 

1.8	  Teori	  och	  tolkningsram	  
	  
1.8.1	  Socialkonstruktionism	  
Det överordnade teoretiska ”taket” för undersökningen är socialkonstruktionism. Under de två 

senaste decennierna har det skett en gradvis utveckling av alternativa synsätt till studier av 

människan som social varelse, såsom; diskursanalys, diskurspsykologi, dekonstruktion och 

poststrukturalism. Socialkonstruktionismen kan ses som den teoretiska orienteringen som är 

grundläggande för dessa synsätt.27 Socialkonstruktionismen utmanar oss att ifrågasätta om 

kategorierna ”man” och ”kvinna” enbart är speglingar av naturligt existerande distinkta typer 

av människor. Människan konstruerar sin kunskap om världen genom gemensamma sätt att 

förstå den tillsammans med andra. Det är genom daglig social interaktion i livet som våra 

framställningar av kunskap kan produceras.28 Undersökningen bärs upp av två ”pelare” som 

växer ut under socialkonstruktionismens tak; genusteori och visuell kultur. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Ibid., s. 31 f. 
24 Ibid., s. 33 f. 
25 Ibid., s. 66 ff. 
26 Ibid., s. 76. 
27 Burr (2003), s. 1. 
28 Ibid., s. 3 f. 
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1.8.2	  Genusteori	  	  
Undersökningen utgår till stor del ifrån Judith Butlers syn på genus. Hennes resonemang 

präglas av två avgörande begrepp: genealogi och performativitet. Det genealogiska 

angreppssättet går ut på att kategorierna kön/genus och sexualitet inte svetsas ihop med något 

urtillstånd av ”naturliga” skillnader mellan kvinnor och män. Det performativa angreppssättet 

betyder att kön/genus inte är något vi är utan något vi gör. Butler går i Foucaults fotspår när 

hon tillämpar genealogisk analys och hävdar att den ”sanna” sexualiteten inte existerar.29  

 
Butlers mest grundläggande ifrågasättande gäller den heteronormativa definitionen av kvinnor 

och män som sätter likhetstecken mellan feminin = kvinnlig = kvinna, maskulin = manlig = 

man. Den heterosexuella matrisen är en modell av genustydlighet där det förutsätts att 

”kulturellt begripliga kroppar måste utgå från stabila kön”. Den heterosexuella matrisen 

”kräver” genusordning med två tydliga genus som går att identifiera och särskilja: ett 

kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint. Heteronormativet skall uttryckas med genus 

som är begripliga för alla, och innebär ett antagande att heterosexualitet är det naturliga 

levnadssätet. Allt som inte inkluderas i heteronormativet stämplas som avvikande.30  

 
Mansforskning är ett relativt nytt forskningsfält inom genusforskningen. Genusforskaren 

R.W. Connell behandlar genus, maskulinitet och manlighet med utgångspunkten att 

maskulinitet inte är biologiskt givet och att maskulinitet kan frikopplas från mannen. Connell 

beskriver maskulinitet som något socialt konstruerat som skapas och förändras genom sociala 

processer.31 Manlighet beskrivs som något biologiskt, som endast finns inom mannen, medan 

maskuliniteten även kan finnas inom kvinnan eftersom det skapas i sociala interaktioner.32 

Connells teorier kring den hegemoniska maskuliniteten behandlar att det finns genusrelationer 

byggda på dominans och underordnande mellan män. Det heterosexuella är en överordnad 

kategori varpå det homosexuella är en underordnad kategori. Homosexuella män eller män 

med feminina egenskaper blir kulturellt och politiskt uteslutna.33  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Rosenberg, Tiina (2004) ”Inledning”, i Könet brinner! Texter i urval av Tiina Rosenberg, Stockholm: Natur 
och kultur, s. 7 f. 
30 Ibid., s. 10 f. 
31 Connell (1995), s. 54. 
32 Drivstedt, Tomas, Hedström, Fredrik (2010) ”Maskulinitet i blickfånget – ett tematiskt utvecklingsarbete i 
dagens skola”, Examensarbete 15 hp, Malmö högskola, Lärarutbildningen, s. 8.  
33 Connell (1995), s. 116. 
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1.8.3	  Visuell	  kultur	  
Visuell kultur är bildseendekunskap, att studera visuell kultur är att studera seendepraktiker. 

Det handlar om hur vi skaffar oss kunskap genom det visuella. En bild existerar alltid i flera 

sammanhang; den kan skapas i en kontext för särskilda syften, men senare betraktas i en helt 

annan miljö i ett helt annat sammanhang. Vem det är som betraktar bilden och hur den 

positionerar sig är naturligtvis också av betydelse.34 I västvärlden är visuell kultur inte enbart 

en del av vardagen, den är vår vardag. Yvonne Eriksson och Anette Göthlund använder 

begreppet visuell kommunikation för att visa att bilder och bildbetydelser är något mer än 

estetiska och expressiva uttryck. Visuella uttryck ses som bärare av sociala, politiska, 

kulturella betydelser och bär med sig många olika kommunikativa dimensioner.35 Visuell 

kommunikation inbegriper tanken om att en bild alltid kommunicerar något om sin historiska 

samtid, användning, eller upphovsman. Den visuella ytan går att dela upp i tecken och 

symboler, som i sin tur kan tolkas. Man kan välja i vilken ordning man tittar på en bild, om 

man fokuserar på enskilda detaljer eller helheten.36 

 
Blickteori behandlar visuell kultur, och innefattar perspektiv och positionering. Blickar kan 

vara aktiva och passiva, bedömande och värderande. I undersökningen handlar blickar om hur 

man som läsare av serier positioneras utifrån olika perspektiv och dras in i handlingen. The 

Male Gaze är en betraktar- och blickposition, som kan intas av både män och kvinnor. Man 

kan relateras till en åskådarposition, utifrån en manlig maktposition vilken gärna kan vara 

kvinnlig som manlig. Detta seende är i sin tur också reglerat av konventioner och diskurser.37  

 

1.9	  Tidigare	  forskning	  
Genus är ett vidsträckt forskningsämne, men forskning kring genus och serier är begränsat. 

Forskning om serier får stå tillbaka för bredare bildbegrepp och populärkultur i relation till 

genus. Däremot finns det gott om examensarbeten, där utmaningen har legat i att ta ställning 

till studiernas trovärdighet för att ge tyngd åt den egna undersökningen. Tomas Drivstedt och 

Fredrik Hedström har gjort ett tematiskt utvecklingsarbete om maskuliniteter i skolan idag, 

med syftet att utveckla elevers kritiska förhållningssätt gentemot samhällets normerande 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Eriksson, Göthlund (2004), s. 10. 
35 Ibid., s. 19 f. 
36 Ibid., s. 22. 
37 Lindberg, Anna Lena (red.) (2002) Den Maskulina Mystiken, Lund. Studentlitteratur, s. 13. 
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diskurser. De ifrågasätter framställningen av stereotyp maskulinitet och synliggör alternativ 

till traditionella genusroller.38 Lars Svantessons forskningsrapport utgår ifrån superhjältar, och 

hur unga pojkar påverkas av bilden av manlighet som de tilldelas ifrån bilder av superhjältar. 

Med hjälp av Connells begrepp om den hegemoniska maskuliniteten problematiseras den 

manlighet som superhjälten symboliserar.39 Åsa Winqvists behandlar ungdomars reception av 

fenomenet manga utifrån estetisk/stil, makt/könsroller och berättelser/myter. I manga utmanas 

könsroller och detta beskrivs mot bakgrund av queerteorins kritiska perspektiv på sexualitet 

och normalitet.40  

 
Konstvetaren Patrik Steorns avhandling granskar hur bilden av maskulinitet utformats i 

västerländsk kulturhistoria från antiken och framåt, och varför vissa maskulinitetsmönster ser 

ut som de gör idag.41 Steorn ställer frågan om homosexualitet haft någon betydelse för den 

vältränade mansgestaltens genombrott som motiv, samt hur bilder av nakna män varit 

delaktiga i att skapa ett begär efter vältränade män. Steorn tar upp aspekter kring hur 

homosexuella män gestaltats under 1900-talet, och lyfter fram inställningar till 

homosexualitetens tänkbara gestaltning. Om homosexualitet är synligt i den enskilda kroppen, 

skulle den således kunna gestaltas av instabila könsrepresentationer och androgynitet.42  

	  
Ulla Hakalas avhandling bearbetar hur genus och maskulinitet manifesterats i reklambilder 

under de senaste 30 åren och gör en jämförelse mellan Finland och USA. Hakala ställer sig 

frågan om män har gestaltats på liknande sätt som de gör i dag, eller om ”porträtteringen” 

förändrats över tid? Genus är en fråga som berör hur vi förstår oss själva som man/kvinna och 

maskulin/feminin. Traditionellt och i enlighet med dualistiska genusstrukturer har 

användandet av genus i reklam stressat fram en definition av maskulinitet som står i 

opposition till femininitet.43  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Drivstedt, Hedström (2010), s. 7. 
39 Svantesson, Lars (2008) ”Pojkars relation till superhjältars manlighet”, Examensarbete 15 hp, 
Lärarprogrammet, Karlstads universitet. 
40 Winqvist, Åsa (2007) ”Mangan lockar sina läsare till medskapande – etnografisk undersökning av en 
ungdomskultur”, Examensarbete 10p/15hp, Konstfack, Institutionen för bildpedagogik, Stockholm. 
41 Steorn, Patrik (2006) Nakna Män, Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, Falun, 
Nordstedts Akademiska Förlag. 
42 Ibid., s. 55 f. 
43 Hakala, Ulla (2006) Adam in ads: a thirty-year look at mediated masculinities in advertising in Finland and 
the US, Diss, Turku School of Economics, Turku, s. 13 f. 



	  

	   11	  

Carter Michael Solas avhandling tar sig an Kevin Smiths independentfilmer, som under 1990-

talet gestaltade och verbaliserade genusförskjutningar, queer åtrå och avvikande sexuella 

praktiker. Solas lyfter fram teman som homosociala relationers förtryck av homoerotiska 

begär, och hur filmerna delar narrativa koder med superhjälteserier, såväl som referenser till 

Batmans queerhistorik.44 Solas refererar till Scott McCloud som hävdar att läsandet av serier 

är en inlärd förmåga som kräver att läsaren blir en ”medveten medarbetare” i seriernas 

meningsskapande processer. Serier fordrar läsarens engagemang på ett unikt sätt; 

seriesidornas fragmentariska yta, ett lapptäcke av olika bilder, former och symboler, ställer 

läsaren inför valmöjligheter som initialt kan tyckas förvillande att avkoda.45  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Solas, Carter Michael (2008) Falling out of the closet: Kevin Smith, queerness, and independent film, Thesis 
(Ph. D) University of Oregon, s. 169. 
45 Ibid., s. 158.  



	  

	   12	  

2.	  Bearbetning	  och	  analys	  
	  
Undersökningen granskar hur cartooning, handling och homosocialitet fungerar i relation till 

det förutsatta heterosexuella förhållningssätt som präglar superhjälteserier. För att kunna 

tydliggöra normbrott är en genomgång av genrens heteronormativa konventioner nödvändig.  

	  
2.1	  Heteronormativet	  i	  superhjälteserier	  
Superhjältegenren är traditionellt sett amerikansk och konservativ. Superhjältar uppkom under 

tidigt 1900-tal och den pågående depressionen i USA. Förvisso är superhjältar något tämligen 

nytt historiskt påfund, men liknande gestalter kan återfinnas bland bibliska figurer och antika 

myter.46 Den manliga hjälten uttrycker beslutsamhet, viljestyrka, och disciplin, en klassisk 

bild av heteronormativ maskulinitet som genomsyrar populärkulturen.47 Detta yttras inte bara 

i cartooning utan även i berättelsen. Superhjältar sätts ständigt på prov, men 

hjältehandlingarna som går hand i hand med heteronormativet, vinner alltid till slut. 

Superman är till exempel stark nog att flytta Jorden ur sin omloppsbana, hans enda fysiska 

svaghet är kryptonit.48 Supermans karaktär har utformats så att han getts karaktärsdrag som 

gjort det näst intill omöjligt att besegra honom (bild 1).  

 
                                                                                                                                                                            bild 1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Svantesson (2008), s. 10 f. 
47 Svantesson (2008), s. 15. 
48 Ett radioaktivt material från Supermans hemplanet Krypton. 
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Heteronormativet har länge varit allomfattande och obestridlig. Genren är djupt rotad i den 

heterosexuella matrisen och den hegemoniska maskuliniteten. Romantik ingår i de flesta 

superhjälteserier, förutsatt att det sker inom ramarna för heteronormativet (bild 2). Fastän 

männen är överrepresenterade så har superhjälteserier blivit en diskurs som etablerar många 

starka kvinnliga superhjältar. Kvinnornas roll är inte längre enbart förpassad till ungmön som 

behöver räddas (bild 3). De genomgår en grafisk utformning för att bli ”trovärdiga” inom 

genren, men tyvärr förblir en del superhjältinnor föga mer än sexsymboler.  

 
                                                                                                                                                                        bild 2-3 

2.1.1	  Överdrivna	  kroppsideal	  

Superhjältar förväntas bära upp ett ideal med fokus på kropp och utseende. I cartooningen av 

superhjältar spelar kroppen och utseendet stor roll. Oftast återspeglar dräkten och kroppen 

hjältens krafter. En hjälte kan få sin övernaturliga styrka förstärkt med ett övernaturligt 

kroppsideal (bild 4). Dessa överdrivna muskulösa kroppar markerar superhjältens manlighet 

och maskulinitet som i mainstreamserier helst ska vara otvivelaktig. Det är inte bara 
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superhjältar med styrkebaserade krafter som gestaltas med kroppsbyggarliknande kroppar, de 

flesta hjältar är atleter på elitnivå. En hjälte med dålig kondition och svag fysik skulle inte 

leva upp till superhjältarnas maskulinitetsideal, det skulle förta det som är super i en 

superhjälte. ”Sann maskulinitet förväntas nästan alltid utgå från männens kroppar. 

Maskuliniteten finns inneboende i den manliga kroppen eller den uttrycker något om den 

manliga kroppen”.49 I superhjältediskursen kan den muskulösa kroppen bli till genom 

mutationer, serum till för att framställa supersoldater eller olyckor där de utsätts för någon 

form av explosion eller strålning (bild 5).  

 
                                                                                                                                                                        bild 4-5 

2.2.2	  Sidekicks	  och	  homosocialitet	  	  
Vad vore Batman utan sin tonårige vapendragare och sidekick Robin, som först 

introducerades för att läsarna (som förmodades vara unga pojkar) skulle kunna identifiera sig 

med någon annan än Batman (bild 6).50 Den mörka stämningen i Detective Comics började 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Connell (1995), s. 83. 
50 Detective Comics (1940) #38, New York; NY: DC Comics. 
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mjukna i och med Robins intåg. Men deras relation och seriens ljusare ton under 1940- och 

50-talen fick psykologen Fredric Wertham att då varna för farorna med homosexuella 

tolkningar av Batman.51 Många stora superhjältar från DC Comics har en ung följeslagare, 

någon som tränas till att föra legatet vidare. Förlaget Marvel Comics är dock lite mer 

sparsmakade gällande sidekicks. Captain America hade vid sin debut en tonårig följeslagare i 

den patriotiske hjältens kamp mot nazister.52 Senare introducerades en vuxen följeslagare till 

Captain America, som dessutom är den första afroamerikanska mainstream superhjälten vid 

namn Falcon (bild 7).53 Trots Captain Americas ikonstatus är de fysiskt jämbördiga och det 

skulle nog vara mer passande att kalla dem kompanjoner. De slåss och kämpar tillsammans i 

en slags heteronormativ bekräftelse. I superhjältediskursen skapas relationer mellan män, i 

form av kamratskap och brödraskap, en laganda som tillåter män att gilla andra män så länge 

inte homosocialiteten går över gränsen till det homosexuella.  

 
                                                                                                                                                                        bild 6-7 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Solas (2008), s. 170. 
52 Captain America Comics (1941) #1, New York; NY: Timely Comics (Marvel Comics förefångare). 
53 Captain America (1969) #117, New York; NY: Marvel Comics. 
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2.2	  Homosexualitet	  i	  superhjälteserier	  
”Homosexuella begär är […] definitivt ett kroppsligt faktum som splittrar den hegemoniska 

maskuliniteten.”54 Superhjälteserier bryter ny mark och behandlar teman som tidigare ansetts 

tabubelagda inom genren. Det finns ett växande antal homosexuella karaktärer i olika 

superhjälteserier. Förr kunde homosexualitet antydas genom avsaknaden av kvinnliga 

beundrare till en superhjälte. Under 1990-talet och tidigt 2000-tal börjar det uppkomma 

homosexuella inslag i superhjältegenren. Homosexuella relationer och handlingar börjar 

visualiseras och artikuleras istället för att döljas mellan raderna. Jag kommer att nämna några 

av dessa för att ge en bakgrund till vad som sker i superhjältediskursen idag.  

 
Naturligtvis finns det superhjältinnor som bryter mot genrens heteronormativ, såsom Karolina 

Dean, en av ungdomarna i ofrivilliga hjältegruppen Runaways. När Karolina får veta att hon 

tillhör den utomjordiska rasen Majesdanian, får hon svårt att acceptera sin ”annanhet”. 

Karolina möter Xavin, en ung utomjordisk man från rasen Skrull, som alla är så kallade 

”shapeshifters”. Xavin antar permanent en kvinnlig skepnad för att bevisa sin kärlek till 

Karolina. Xavin blir därmed en ytterst sällsynt representant för transsexuella karaktärer i 

superhjältegenren.55 Ett annat exempel är lesbiska Quasar och bisexuella Moondragon, vars 

kärlekssaga korsar galaxer, kantad av tragedi och ond bråd död (bild 8).56 

 
                                                                                                                                                                            bild 8 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Connell (1995), s. 100. 
55 Runaways (2005) #8, New York; NY: Marvel Comics. 
56 Guardians of the Galaxy (2009-2010), vol. 4 #12-25, New York; NY: Marvel Comics. 
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2.2.1	  Northstar	  kommer	  ut	  
Northstar gör sitt första framträdande tillsammans med den kanadensiska superhjältegruppen 

Alpha Flight.57 Serieskaparen John Byrne hade kanske redan från början avsikten att 

Northstar skulle vara homosexuell, men det dröjde ett årtionde innan Northstar offentliggjorde 

sin sexualitet. Med underrubriken: ”Northstar as you’ve never known him before”, blev han 

den första superhjälten att visas som homosexuell (bild 9). 58 

 
                                                                                                                                                                      bild 9-10  

Efter att Northstar offentliggjort sin sexualitet verkade serieskaparna inte veta hur de skulle 

hantera ämnet. När Northstar 1994 fick en egen miniserie berörs inte homosexualitet över 

huvudtaget.59 Det dröjde ännu ett årtionde innan Marvel blev mindre restriktiva med hans 

sexualitet, när Northstar blir medlem i mutantgruppen X-Men.60 I dagsläget har Northstar friat 

till sin pojkvän Kyle (bild 10). Det skulle innebära att Marvel Comics får sitt första samkönade 

bröllop, nästan trettio år efter att han först proklamerade sin homosexualitet.61  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Uncanny X-Men (1979) #120, New York; NY: Marvel Comics. 
58 Alpha Flight (1992) #106, New York; NY: Marvel Comics. 
59 Northstar (1994) #1-4, New York; NY: Marvel Comics. 
60 Uncanny X-Men (2002) #414, New York; NY: Marvel Comics.  
61	  Astonishing X-Men (2012) #50, New York; NY: Marvel Comics.	  
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2.2.2	  Det	  första	  äkta	  paret	  
Sedermera har flera homosexuella superhjältar dykt upp och även samkönade superhjältepar, 

såsom Midnighter och Apollo. I egenskap av superhjältar förefaller Midnighter och Apollo 

som natt och dag, men efter deras första framträdande gjorde manusförfattaren Warren Ellis 

ingen hemlighet av att de var ett par.62 Så småningom ingår de äktenskap med varandra och 

blir adoptivföräldrar till deras forna lagkamrat Jenny Sparks, reinkarnerad som ett nyfött barn. 

Detta blir det första samkönade bröllopet och den första homoadoptionen i en superhjälteserie. 

Under vigseln var Midnighter klädd i en vit version av sin vanligtvis svarta dräkt (bild 11).63 

Läser man denna serie uppdagas det snart att Midnighter och Apollo från förlaget Wildstorm 

(numera en fusionerad del av DC Comics) är parafraserar på två av DC Comics mest ikoniska 

superhjältar. Cartooningen, deras superhjälteegenskaper och krafter påminner om Batman och 

Superman. Wildstorms serier riktades mot äldre läsare, och kunde därmed innehålla mer våld 

såväl som sexuella ”utsvävningar” och normbrott.  

 
                                                                                                                                                                          bild 11 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Stormwatch (1998) vol. 2, #4, Wildstorm Productions. 
63 The Authority (2002) #29, Wildstorm Productions. 
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2.2.3	  Den	  första	  kyssen	  
Även om förlaget Wildstorm hade tagit sig an homosexualitet så var Marvel Comics länge 

försiktiga och trevande kring ämnet. Shatterstar och Rictor debuterade i olika tidningar och 

olika superhjältegrupper men blev senare lagkamrater i mutantgruppen X-Force.64 De båda 

männen blir goda vänner och med tiden antyds att de var mer än så, men det dröjer många år 

innan de öppet visar sina känslor för varandra.65 Kyssen mellan Shatterstar och Rictor ses som 

den första kyssen mellan två manliga superhjältar i Marvel Comics historia. En kyss som 

orsakade stor debatt på författaren Peter Davids blogg. Detta är således ganska nya ansatser 

för att ”normalisera” homosexualitet i superhjälteserier. Men i samma process som de blev ett 

par tillskrevs deras lagkamrat Strong Guy egenskapen av att vara homofob (bild 12). Men detta 

är ingen förskönad eller romantiserad bild av homosexualitet, deras förhållande kantas av 

misstro och svartsjuka, då Shatterstar tenderar att göra ”snedsteg”.  

 
                                                                                                                                                                          bild 12 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 New Mutants (1991) #99, New York; NY: Marvel Comics; X-Factor (1987) vol. 1 #17, New York; NY: 
Marvel Comics. 
65 X-Factor (2009) vol. 3 #45, New York; NY: Marvel Comics. 
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2.3	  Young	  Avengers	  	  
Teddy Altman alias Hulkling och Billy Kaplan alias Wiccan debuterar i Young Avengers, en 

serie kring en grupp tonåriga superhjältar som bildas efter att deras idoler tillika 

superhjälteikonerna The Avengers splittrats (bild 13).66 Tidsaspekten i Marvels universum 

förflyter långsammare än i den verkliga världen, Young Avengers är idag lika gamla som när 

det först äntrade serievärlden för nästan sju år sedan. Hulkling och Wiccan i egenskap av 

homosexuella tonåringar, representerar en relativt sällsynt grupp i superhjältegenren. Att de 

dessutom är ett par har inneburit en del kontroverser. På bloggar och andra internetforum 

hyllades idén av somliga som efterlängtad och nödvändig medan andra förkastade det hela. 

 
                                                                                                                                                                          bild 13  

Hulkling är en hybrid mellan de utomjordiska raserna Skrull och Kree, vars intergalaktiska 

krig mot varandra har pågått i tusentals år. Hulkling är till en början ovetande om sitt ursprung 

eftersom modern har försökt skydda honom, ifall det skulle uppdagas att det finns en korsning 

av raserna skulle Skrull och Kree invadera Jorden för att göra anspråk på hybriden, vilket 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66 Young Avengers (2005) #1, New York; NY: Marvel Comics. 
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också inträffar.67 Wiccan är född och uppvuxen hos en helt vanlig familj, men hans själ 

förmodas vara en av Avengers-medlemmen Scarlet Witchs reinkarnerade tvillingsöner. 

Barnens död drev Scarlet Witch till vansinne, och i desperation mördar hon lagkamrater och 

nästintill utplånar världens alla mutanter.68 Wiccan har magiska krafter som påminner om 

Scarlet Witchs krafter. Karaktären Speed, Wiccans identiska tvilling, har exakt samma krafter 

som Scarlet Witchs egen tvillingbror, superhjälten Quicksilver.  

2.3.1	  Avengers:	  The	  Children’s	  Crusade	  #1	  	  	  

När Avengers: The Children’s Crusade #1 börjar är Young Avengers redan bekanta för 

invanda läsare, förutom den egna serien har de ”gästspelat” i flera andra serier. Första sidan 

deklarerar att vi befinner oss i händelsernas centrum, Young Avengers slåss mot terroristerna 

Sons of The Serpent, vilka utgör ett hot mot stadens befolkning. Wiccan är berättaren, och 

hans röst navigerar läsaren genom textrutorna. Läsaren får låna hans blick och tittar inte bara 

på utan tillåts att titta med honom. Han presenterar sig och sina lagkamrater, såsom den 

förmodade tvillingbrodern Speed. Han yttrar sina misstankar om att de skulle vara Scarlet 

Witchs ”long lost twin sons”, vilket även är upptakten till seriens huvudsakliga intrig (bild 14).  

 
                                                                                                                                                                          bild 14 

Bilden etablerar karaktärer och namn som är viktiga för handlingen och kommande bilder. Vi 

positioneras till handlingen utifrån Wiccans berättande, och bilden uttrycker rörelse och 

action med visuella effekter. Speed avväpnar Sons of the Serpent med övernaturliga hastighet, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Young Avengers (2005-2006) #9-12, New York; NY: Marvel Comics. 
68 Avengers (2004) #500-503, New York, NY: Marvel Comics; House of M (2005) #1-8, New York; NY: 
Marvel Comics. 
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hans snabbhet visualiseras med så kallade fartlinjer och de två tomhänta maskerade männen i 

bakgrunden. Wiccan använder sina magiska krafter, vilket förtydligas med ljuseffekterna som 

kommer från hans händer. Deras roller som superhjältar etableras med hjälp av 

superhjältenamn, en signatur för hjältens krafter eller vad hjälten representerar. Även 

dräkterna och effekterna förstärker deras roller i superhjältediskursens visuella språk. 

Däremot finns det inga normbrott att ringa in i bilden, den förekommer istället som tröskeln 

över till kommande bildrutor.  

 
Nästa bildruta presenterar Hulkling som en superstark ”shapeshifter”.69 Namnet Hulkling är 

en parafras på Hulk, men det finns inget släktband mellan karaktärerna. Det proklameras i 

texten att Hulkling är son till den utomjordiska Kree-hjälten Captain Marvel, och det lyfts 

fram i en egen textruta att han är Wiccans pojkvän (bild 15).  

 
                                                                                                                                                                          bild 15 

”He’s also my boyfriend”, detta blir det första normbrottet som synliggörs. Man kan välja att 

läsa det i förbifarten, men placeringen av ordet boyfriend är viktigt för seriens 

meningsskapande. Det har separerats från den större textrutan, vilket betonar ordets betydelse. 

Boyfriend blir en viktig knutpunkt för analysen och ett tecken som omförhandlar hela 

superhjältediskursen. Cartooningen av Hulkling kan tyckas dubbelkodad, det har klarlagts att 

han är homosexuell, det ”falska” i förhållande till heteronormativets ”allomfattande” 

heterosexualitet. Samtidigt gestaltas han med attribut som är typiskt maskulina i enlighet med 

genrens machoideal. Hans maskulinitet säkerställs och överdrivs när han använder sina krafter 

som ger musklerna monstruösa proportioner. Delar av hans karaktär bryter mot genrens 

genusideal, medan andra delar bekräftar hegemonisk maskulinitet.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Han kan anta en grönhudad monsterliknande muskulös skepnad med attribut som vingar och klor. 
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Hulklings ena hand är greppad runt halsen på en av Sons of The Serpent som onekligen är i 

underläge. Samtidigt pågår konversation en mellan Hulkling och hans motståndare, som 

citerar bibeltexter. Hulkling undrar om han verkligen använder bibeln för att rättfärdiga mord, 

men blir ifrågasatt om vad han vet om bibeln och blir kallad sodomit. Hulkling berättar att 

”denna sodomit” gick sex år i en episkopal skola och kan även citera bibeltexter. 

Antagonisten cartooneras som en religiös fanatiker, som anonymt bakom en mask sprider 

rasistiska värderingar. Verkliga händelser kan definitivt ha påverkat innehållet i Marvel 

Comics serier. Det har alltid varit superhjältars lott att vara rättrådighetens fanbärare i kampen 

mot ”det onda”, såsom frihetsberövande extremister. Terroristen hetsar Hulkling att göra en 

martyr av honom och visa världen vilket monster Hulkling egentligen är. ”If you insist”, 

Hulkling river sönder masken som täckte motståndarens ansikte, och pussar honom på kinden, 

utanpå masken och utan hudkontakt (bild 16).  

 
                                                                                                                                                                          bild 16 

Hulkling väljer att ”förlöjliga” sin motståndare som inte uppskattar att bli ”kysst” av en 

sodomit, Hulkling skall ”brinna i helvetet för vad han gjort”. I utelämnade bildrutor avfyras 

ett vapen mot Hulkling som neutraliserar och reducerar honom till vanlig mänsklig skepnad. 

Nu är Hulkling i underläge och mannen uppger sig ha ett kärnvapen fastspänt på ryggen. 

Wiccan uppmanar honom att släppa Hulkling, varpå terroristen undrar om han är beredd att 

offra miljoner människoliv för rädda en homosexuell utomjording, ett liv i synd skall 

bestraffas med döden. När han trycker på avtryckaren till sprängladdningen visar Wiccan prov 
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på farliga krafter. Han tappar kontrollen och oskadliggör samtliga Sons of The Serpent utan 

att veta hur det gick till. Att låta känslorna styra kan betraktas som en svaghet, superhjältar får 

inte tappa behärskningen och bli irrationella, utan de ska förbli ståndaktiga.  

 
Young Avengers får inte alltid den respekt de tycker att de förtjänar och hamnar ofta i onåd 

hos sina förebilder The Avengers. På grund av Wiccans instabila krafter befaras att han 

riskerar löpa amok precis som Scarlet Witch. Wiccan väljer att frivilligt följa med Captain 

America till Avengers högkvarter. Deras väg hindras dock av Hulkling som förklarar att de 

borde bekymra sig över vad han gör om The Avengers tar Wiccan ifrån honom. De är partners 

och han går dit Wiccan går. Till pojkarnas förvåning har Captain America inga problem med 

att låta Hulkling följa med Wiccan (bild 17). 

 
                                                                                                                                                                          bild 17 

När Hulkling säger att han och Wiccan är partners, betonas det med fet stil att tonvikten 

ligger på partners och vad det innebär. De är partners i den bemärkelsen att de jobbar sida vid 

sida i Young Avengers, men de är även partners i det privata. Även om ordet boyfriend inte 

finns representerat här är dess innebörd närvarande.	   Det ”falska” utesluts inte eller 

nedvärderas som något onormalt, men Hulkling och Wiccans sätt att göra genus omförhandlar 

ramarna för genrens konstruktion av genus och maskulinitet. 	  
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I Avengers högkvarter har man förberett ett rum åt Wiccan och Hulkling, som har bytt om till 

sina civila kläder. De uppmärksammar att det dystra rummet, som liknas med en fängelsecell, 

har två separata enkelsängar. Wiccan/Billy förvandlar rummet med magi till att likna en 

hotellsvit med dubbelsäng. Bildrutan som gestaltar rummets förvandling har uteslutits. Billy 

visar ånger inför vad som hände tidigare, hans oro för vad som ska hända härnäst uttrycks i 

dialogen och kroppsspråket. Han tittar ner i golvet, Hulkling/Teddy försöker lugna honom och 

de är på väg att omfamna varandra framför sängen. ”Are we about to make out in Avengers 

Headquarters?” undrar Billy, ”The minute you stop talking” svarar Teddy (bild 18).  

 
                                                                                                                                             bild 18 
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The Avengers är en klassisk superhjältegrupp som funnits sedan tidigt 1960-tal, de står för 

den konservativa superhjältediskursen med tydlig genusordning, de är dessutom skälet till att 

Young Avengers bildades från första början. För Billy och Teddy finns det onekligen en 

spänning i att de ska tillbringa natten i sina idolers högkvarter. I ovanstående bildexempel 

räcker det med att Billy och Teddy pratar om ”making out” för att bryta mot diskursens 

traditionella konventioner. De bryter mot diskursen enbart genom att ”vara”, genom att göra 

genus annorlunda. Cartooneringen äventyrar den heterosexuella matrisens behov av två 

tydliga genus som går att åtskilja, ett behov som markeras med enkelsängarna. Att ge Billy 

och Teddy en dubbelsäng hade varit att acceptera deras ”brott” mot heteronormativet.  

 
Det går dock aldrig så långt att Billy och Teddy ”make out”. Den efterföljande och 

utelämnade bildrutan visar hur de avbryts av Speed som kommit för att rädda dem. Han läxar 

upp dem båda: ”What the hell are you idiots doing? […] Prisoners don’t stand around making 

out with each other.” Young Avengers överger inte sina lagkamrater, oavsett vilka farliga och 

okontrollerbara krafter The Avengers befarar att Billy förfogar över. Lagbildningar av det här 

slaget är vanligt förekommande, superhjältediskursen har en förkärlek till homosociala 

grupperingar, men Young Avengers är mer än ett lag, de är en familj.  

2.3.2	  Avengers:	  The	  Children’s	  Crusade	  #3	  
Young Avengers har beslutat sig för att ställa allt till rätta genom att hitta Scarlet Witch. Ett 

beslut som gör att de hamnar i onåd hos både The Avengers och mutant superhjältegruppen 

X-Men. Young Avengers får emellertid oväntad hjälp från den före detta superskurken 

Magneto, och den arrogante Quicksilver, Scarlet Witchs tvillingbror.70 Handlingen 

kompliceras ytterligare av att Magneto dessutom är Wiccan och Speeds ”morfar”, det vill 

säga far till Scarlet Witch och Quicksilver. Rådande omständigheter gör att de alla misstänker 

att Scarlet Witch hålls fången i det fiktiva diktaturlandet Latveria som styrs av superskurken 

Doctor Doom. Wiccan anser sig ha orsakat sina lagkamrater tillräckligt med besvär och tvekar 

inför deras vidare involvering. Quicksilver tycks dock angelägen att bli sin ”systersons” 

bundsförvant, något som gör att Hulkling är allt annat än nöjd (bild 19).  
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 Magneto är numer medlem i X-Men och Quicksilver är en före detta Avengers medlem.  
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bild 19 

Hulkling har ökat sin kroppsstorlek och muskelmassa avsevärt. Med utfällda vingar tar han ett 

stort kliv mot Quicksilver, som förblir obeveklig med korslagda armar och ståndaktig 

hållning. Hulkling är stor, stark och arg. Grus och damm yr på marken under honom. 

Frustration och aggressivitet uttrycks i pratbubblorna med en dialog som blir alltmer hotfull. 

Hulkling hotar med att slita benen av Quicksilver om han övertalar Wiccan att följa med 

honom. Det pågår ett offensivt dominansspel mellan överordnande och underordnande 

kategorier av män, där Hulkling representerar omförhandlandet av maskulinitet. Hulkling är 

homosexuell, samtidigt som han förkroppsligar egenskaper som förmodas ingå i den 

hegemoniska maskuliniteten; aggressivitet, och revirmarkerande. Quicksilver är den 
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västerländska, vita, medelålders mannen som vanligtvis representerar den hegemoniska 

maskuliniteten. Dominansen mellan överordnande och underordnande är dock inte enbart 

riktad mot Quicksilver utan även Wiccan. Detta är andra exemplet där Wiccan är i kast med 

att avvika utan Hulkling eller de andra lagkamraterna. Båda gångerna hindras han av den 

överbeskyddande Hulkling.  

 
I ovanstående bildexempel förekommer tecknet boyfriend, men i en något negativ bemärkelse. 

Hulkling kallar Wiccan för ”my idiot boyfriend”, om han skulle låta sig övertalas att följa 

med Quicksilver, som Hulkling anser vara allt annat än pålitlig. Hulkling befäster här en 

dominerande maskulinitet med ett till synes stabilt genus. Han blir en grafiskt gångbar roll i 

den traditionella superhjältediskursen. Samtidigt så ”är” han ett normbrott, ett faktum som 

dekonstruerar diskursen och skapar nya genushierarkier.  

 
Young Avengers återvänder till en hemlig hemvist Magneto ordnat åt dem. Det är natt, 

Wiccan/Billy ligger uppenbarligen sömnlös, Hulkling/Teddy sover intill med ena handen på 

Billy. Kanske för att försäkra sig om att Billy inte går någonstans. I textrutorna kan läsaren ta 

del av Billys tankar i ett brev till Teddy (bild 20). 

 
bild 20 
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Läsarens positioneras i ett perspektiv genom Billys tankar och känslor. Brevet lämnar han 

efter sig när han trots Teddys temperament ger sig ut på egen hand. Billy får ingen ro förrän 

han undersökt om Scarlet Witch verkligen hålls fången i Doctor Dooms slott i landet Latveria. 

I brevet beskriver Billy egenskaperna han uppskattar hos sin pojkvän, som dessutom utan 

tvekan är ”the best boyfriend in the entire world”. Han är snäll, generös och hotar att lemlästa 

folk åt Billy, i den rådande superhjältediskursen kan sådana tjänster komma till nytta. 

Boyfriend förblir ett signifikant tecken, övriga ord i textrutorna kretsar kring dess betydelse. 

Bilden innehåller mer än vad som går att utläsa i brevet till Teddy. Även om det inte gestaltas 

som något avvikande eller ”onormalt” att två unga män delar säng, så förekommer det i 

diskursen som helhet väldigt sällan sängkammarbilder på samkönade par. Enligt den 

heterosexuella matrisen blir genusordningen med två tydliga genus inte lätt att identifiera. 

 
Bildrutorna som följer visar hur Billy kliver upp, byter om till Wiccan och utför en magisk 

besvärjelse som för honom till Latveria. I textrutorna fortsätter brevet och Wiccan lovar att 

inte storma Doctor Dooms slott, som är tungt bevakat och att han förmodligen inte ens skulle 

komma i närheten. Men det är precis det han gör, Wiccan svävar ner innanför slottsmurarna 

och hans ankomst passerar inte obemärkt, ögonen på uppskattningsvis sex stycken av Doctor 

Dooms robotvakter lyser i mörkret (bild 21).  

bild 21     

Ovanstående bild innehåller den avslutande delen av brevet till Teddy. Wiccan skriver att om 

han inte kommit tillbaka och förstört brevet innan Teddy vaknar betyder det att han blivit 

tillfångatagen. Tecknet boyfriend har förekommit ett flertal gånger, här idiotförklarar Wiccan 

sig själv genom att skriva att han är Teddys ”idiot boyfriend”. En aning nedslående men det 

betyder även att Wiccan reflekterar över att han agerar i allra högsta grad är dumdristigt.  

 

 



	  

	   30	  

I textrutorna, det vill säga brevet, berättar Wiccan att han inte vill att Teddy ska riskera sin 

egen säkerhet genom att försöka rädda honom. Men han vet att Teddy kommer göra det ändå, 

eftersom som tidigare konstaterats så är han ”the best boyfriend in the entire world”, 

undertecknat: ”All my love (and apologies), Billy xx”. Här är det främst skrivna tecken som 

blir meningsbärande för omförhandlandet av genus och maskulinitet i genren. Wiccans 

proklamerande av Teddy/Hulklings enastående kvalitéer som pojkvän, blir både en 

kärleksförklaring och ett ursäktande för hans irrationella agerande. 

2.3.4	  Avengers:	  The	  Children’s	  Crusade	  #9	  
Detta är en komplex populärkulturell text, det finns inga enkla genvägar till förklara 

handlingens helhet. Young Avengers hittar till slut Scarlet Witch, som låtit Doctor Doom 

radera hennes minnen. Wiccan lyckas få Scarlet Witch att minnas vem hon egentligen är, och 

de omfamnar varandra för första gången som mor och son. The Avengers och X-Men 

anländer för att ställa Scarlet Witch till svars för all skada hon förorsakat.71 Doctor Doom tar 

åt sig ”äran” för allt som Scarlet Witch anses gjort sig skyldig till. Det leder till en ödesdiger 

slutstrid där Young Avengers blir indragna och två av deras medlemmar avlider. Wiccan 

känner skuld inför all bedrövelse, han anser sig inte längre ha någon anledning att kalla sig för 

en Young Avenger och lämnar både gruppen och superhjältelivet. Flera månader har passerat 

och Wiccan har blivit tillbakadragen och avskärmat sig även från Hulkling, som anser att 

Wiccan/Billy behöver prata med någon, Billy behöver prata med honom. ”I’m sorry” säger 

Billy, varpå Teddy svarar att det borde han vara (bild 22) .  

 
                                                                                                                                                                          bild 22     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 House of M (2005) #1-8, New York; NY: Marvel Comics. 
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Är det något Teddy lärt sig av allt de varit med om, så är det att livet är alldeles för kort för att 

Billy ska sitta och slösa bort sitt liv, och Teddys liv. Stämningen läses onekligen som dyster 

och Billy anar att Teddy vill avsluta deras förhållande. I den andra bildrutan skapar 

pratbubblan ett rumsligt och emotionellt avstånd som förstärker betoningen av tvivel i Billys 

röst. Förvisso kan läsaren varken höra rösterna eller uppfatta tonfallen, utan får använda sina 

egna erfarenheter och sinnen för att uppfatta stämningen och helheten. Konversationen som 

pågår är till en början skäligen allvarsam och Billys ansiktsuttryck är allt annat än 

upplyftande. Men Teddy överger som bekant inte Billy så lätt: ”Sorry, Kaplan (Billys 

efternamn) You’re stuck with me” 

 
 Teddy tillägger: ”Till death do us part”. Billy lyfter blicken från golvet och svarar: ”Teddy 

Altman… did you just propose to me?” En fråga som besvaras med kommenteraren: 

”Depends. Are you gonna get off your ass and do something?” I sista bildrutan har Teddy 

placerats närmare Billy och pratbubblan skiljer dem inte längre åt utan är placerad ovanför 

Billys huvud. Detta skapar inte bara fysisk närhet, utan en underförstådd känsla av att texten 

kan läsas som betydligt mer optimistisk. Med slutningseffekten kan bildrutorna läsas som ett 

händelseförlopp. Läsarens positioneras i en handling där stämningen går från dyster till 

hoppfull med anspelningar på ett frieri (bild 23).  

 
bild 23 

Varje steg behöver inte visualiseras för att läsaren ska begripa rörelserna i bilderna, som är 

något helt underförstått. Övergången till nästa bild är ett perfekt exempel på vad 

slutningseffekten kan åstadkomma. Det är första gången som Wiccan och Hulkling kysser 

varandra ”offentligt” sedan deras första framträdande i Marvel Comics 2005 (bild 24).  
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bild 24 

I Avengers: The Children’s Crusade #1 var det nära att läsaren fick dela ett intimt ögonblick 

mellan Billy/Wiccan och Teddy/Hulkling, men de blev avbrutna av Speed. Deras kärlek tillåts 

utrymme i mer än bara det skrivna ordet, och uppkomsten av homosexuella handlingar 

visualiseras med en kyss. Läsaren kan tillgodogöra sig sina egna erfarenheter, och relatera 
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dessa till andra populärkulturella texter. Läsaren kan endera låna Hulkling eller Wiccans blick 

eller blicken från personen som iakttar och avbryter. Att deklarera kärleken hos ett samkönat 

par i superhjälteserier luckrar upp genrens heteronormativa diskurs och ramarna för ett tydligt 

genus blir suddiga.  

 
Även denna gång blir den homosexuella ”handlingen” avbruten. Ljudeffekten ”tap” som 

upprepas tre gånger i bilden uppmärksammar att någon knackar på. Nästkommande bildruta 

visar ett oväntat besök av superhjältinnan och Avengers-medlemmen Ms. Marvel. Hon 

beklagar visserligen att behöva avbryta men insisterar på att de omedelbart följer med till 

Avengers högkvarter, ombytta till sina uniformer. Nervösa infinner sig resterande medlemmar 

av Young Avengers inför Captain America, inte för att bli tillrättavisade utan hyllade. Oavsett 

om de väljer att vara Young Avengers eller inte så kommer de från och med nu alltid att vara 

Avengers. Vilket är en ärofull position i Marvels värld av superhjältar, The Avengers kallas 

inte utan anledning för ”Earth’s Mightiest Heroes”.  Avengers: The Children’s Crusade 

började med att Wiccan lånade ut sin blick till läsaren och agerade berättarröst i textrutorna. 

Miniserien i nio delar avslutas på samma sätt och läsaren erfar serien utifrån Wiccans 

position. Han reflekterar över vad det innebär att vara en hjälte, att det inte finns några 

garantier, inga lyckliga slut, men att aldrig någonsin ge upp. För det är kanske vad som krävs 

för att vara en hjälte (bild 25).  

 
                                                                                                                                                                          bild 25 
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3.	  Tolkning	  och	  resultat	  
 
Den traditionella superhjälterollen är grundad i heteronormativets konventioner, både när det 

gäller homosocialitet och sexualitet. Dessa konventioner problematiseras och maskulina 

normer bryts när avvikande homosexuella superhjältar och homosexuella handlingar förs in i 

genren. Normbrott kan göras på olika sätt, men ger sig till känna främst genom cartooning, i 

agerandet, betraktarpositionen, och i handlingar som görs direkt i bild, exempelvis ”kyssen”.  

 
3.1	  Cartooning	  och	  positionering	  
Det finns skillnader i cartooneringen mellan Wiccan och Hulkling, och det förekommer vissa 

hållpunkter när det gäller gestaltandet av homosexualitet. Wiccan är mindre och spensligare 

än sin pojkvän, han är grafiskt framställd i relation till sin karaktärs superhjälteegenskaper. 

Det finns inget behov av att attribuera en magiker med överdrivna muskler. Däremot är 

Wiccans roll utformad med ambivalens och irrationalitet, egenskaper som krasst kan 

förknippas med femininitet. Hulkling är som sagt större än Wiccan, i mänsklig form och 

framför allt i sin gröna monsterskepnad. Hans roll är utformad med styrka, beslutsamhet och 

aggressivitet, egenskaper som vanligtvis likställs med maskulinitet. Diskursen försöker ”göra” 

genus som går att särskilja, efter heterosexualitetens begripliga kroppar. Superhjältar som 

avviker från heteronormativet har en tendens att gestaltas med attribut som är förenliga med 

hegemoniska maskulinitetsnormer. 

 
Superhjältediskursen har blivit mer ”öppen”, ett faktum som påverkar läsarens positionering. 

Betraktarpositionen relateras till Wiccan som lånar ut sin blick, och sin röst. Läsaren tittar inte 

bara på, utan tittar med. Läsaren tillåts att stå på Wiccan och Hulkling sida, och att identifiera 

sig med dem.  

 

3.2	  Agerande	  och	  omförhandling	  	  
Homosexuella superhjältar är nödvändigtvis inte ”omförhandlade” förrän de utför det 

”omförhandlade”. Såsom Midnighter och Apollo, två starka och maskulina män, genus och 

maskulinitetsnormer omförhandlas när de kysser varandra, ingår äktenskap och blir 

föräldrar.72  Att Wiccan och Hulkling är ett öppet homosexuellt par var inte en självklarhet 
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när Young Avengers publicerades för första gången 2005. Då var relationen mellan Wiccan 

och Hulkling inte lika uttalad, det antyddes mellan raderna och kom smygande. I Avengers: 

The Children’s Crusade är förhållandet inte längre lika underförstått, utan de utagerar sin 

homosexualitet och relation i handlingen.  

 
Genus problematiseras genom Wiccan och Hulklings förhållande till varandra. Deras relation 

artikuleras med ordet boyfriend, som återkommer löpnade och blir ett betydelsefullt och 

meningsbärande tecken. Som tecken ifrågasätter boyfriend diskursens genusordning såväl 

som sociala strukturer. Boyfriend poängterar att Hulkling och Wiccan är mer än lagkamrater 

och vänner, de slåss och älskar ihop. Klassiska diskursiva praktiker förändras när 

homosocialitet övergår till homosexualitet, konsekvensen av detta blir att diskursen 

dekonstrueras. Normativa föreställningar om superhjältar och homosexualitet ”blurras” och 

görs otydliga. En otydlighet som påverkar uppfattningen av både superhjälten och 

homosexualitet. Superhjälten behöver inte längre uppfattas som heterosexuell för att utföra 

hjältedåd, och homosexualitet i superhjälteserier behöver inte framställas som stereotypt 

feminiserat, eller som en svaghet. Dessa förändringar möjliggör nya uttryck för genus och 

maskulinitet.  
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4.	  Slutdiskussion	  
 
Det kan vara svårt att se diskurser som man själv är nära och känner till som diskurser. 

Forskaren är ofta själv en del av kulturen som undersöks, och delar många av de 

självklarheter i materialet som man är ute efter att synliggöra.73  Eftersom jag har ett livslångt 

intresse av att läsa och samla på serier, har det varit utmanande att ställa sig helt främmande 

inför materialet. Superhjälteserier kan i vissa avseenden ses som en spegling av den reella 

världen, att introducera homosexualitet i genren borde inte vara uppseendeväckande. 

Superhjältegenren representerar många andra minoriteter och ”normativa avvikelser”, blinda, 

döva, till och med rullstolsbundna superhjältar såväl som etniska minoriteter. Utomjordiska 

raser involveras regelbundet i superhjältegenrens underförstådda hantering av rasfrågor.  

 
Flera av de homosexuella superhjältar som omnämnts i undersökningen har attribuerats en 

slags dubbel annorlundahet. Hulkling till exempel är en utomjordisk hybrid och homosexuell, 

medan Northstar, Shatterstar och Rictor är mutanter och homosexuella.74 Berättelser om 

mutanter i Marvel Comics kan liknas med hbtvärlden, mänskliga rättigheter och förintelsen. 

Det blir möjligtvis inte lika känsligt att behandla sådant som berör annorlundahet, hatbrott och 

främlingsfientlighet om det appliceras i en sfär av fiction. Det förblir en ”superhjältesaga”, 

men påminner om verkligheten och visar betydelsen av visuell kommunikation i serier.  

 
Det förekommer en ökad visuell sexualisering av män, även i superhjältediskursen. 

Superhjältarnas styrka och överdåd är objekt för åtrå och beundran. Män tillåts att åtrå och 

beundra andra män när det kommer till olika former av hjältar, exempelvis krigshjältar och 

sporthjältar. Det är en slags homosocial idoldyrkan, om denna åtrå är av sexuell natur övergår 

det homosociala till homosexualitet. I USA är en öppen homosexualitet inte förenlig med en 

yrkeskarriär inom det militära. Det uppstår en form av tvångsmässig heterosexuellt agerande. 

Hotar homosexualitet superhjältens egenskaper och superhjältediskursen, såsom som 

homosexualitet ”hotar” militära diskurser?  

 
Västvärlden är en visuell kultur där bilden av mannen ”bör” förkroppsliga maskulina 

egenskaper för att inte betraktas som avvikande. Ett feminiserande mansideal ställs ofta mot 

ett maskulint ideal, därför är det viktigt att inkludera bilder som utmanar den hegemoniska 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 Winther Jørgensen, Phillips (2000), s. 28. 
74 ”Northstar kommer ut”, ”Den första kyssen”. 
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maskuliniteten. Det behöver skapas en ny omförhandlad maskulinitet som inte bygger på 

våld, förtryck, homofobi och misogyni.75 Populärkulturella uttryck kan bana väg för bredare 

acceptans av avvikande normer. Vi behöver ett inkluderande samhälle där normbrott 

normaliseras och ger utrymme åt alternativa ideal. Men det lär dröja innan vi ser etablerade 

superhjältenamn som Batman, Superman, och Spider-Man experimentera med sin sexualitet.  

 
Det tog åtta år innan Marvel Comics valde att visualisera en intim homosexuell handling 

mellan Wiccan och Hulkling. Det kanske kan förefalla som lång tid, men inte jämfört med 

Northstar som fick vänta 10 år på att komma ut, 10 år till på att utforska sin sexualitet och 

ytterligare 10 år på att få fria till sin pojkvän. Givetvis var det annorlunda för Northstar på 

1980-talet när man fortfarande inte talade högt om vilka superhjältar som eventuellt var 

homosexuella. Superhjälteserier är exceptionell fiction, men det finns förhållningssätt till 

diskurser, och maktstrukturer rådande i verkligheten. Det är inte helt enkelt för samkönade par 

att ingå äktenskap med varandra, men ett homoäktenskap i Marvel Comics skulle innebära ett 

stort kliv framåt för socialt underordnade grupper i superhjältegenren.  

 
Superhjältar kan liknas med offentliga personer och är med sina rättrådiga ideal i allra högsta 

grad förebilder. Superhjältediskursen som populärkulturellt fenomen når ut till så många fler 

än enbart serieläsarna. Det finns kanske en oro att barn ska ta efter avvikande superhjältars 

beteende. Normaliserandet av homosexualitet som pågår inom superhjältegenren är säkerligen 

alarmerande för de som inte ser fördelen med att diskursen inkluderar alternativa genusroller. 

Det kommer med stor sannolikhet alltid finnas moralpanik och motstånd till att offentligt 

visualisera sådant som kategoriseras som avvikande, inte bara i superhjälteserier, utan i hela 

det populärkulturella fältet. Jag vill genom framtida forskning bana väg för genusroller som 

”underordnas” heteronormativet, ge dessa mer utrymme i det bildpedagogiska fältet.  
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