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Abstract 

Hur styrs och påverkas vår identitet i samband med förmågan till de sociala interaktionerna 

som uppstår? Interaktioner får sitt spelrum innanför de givna ramarna som i vissa fall kan 

upplevas som påträngande och otroligt svåra att ta sig ur eller delta i. Identitet är en mycket 

viktig och betydelsebärande aspekt, som påverkas av de olika diskurserna och kommunikativa 

processerna. Populärkultur ges idag ett stort utrymme bland ungdomarnas vardag och 

identitetsskapande, vilket jag fann intressant och även viktigt att undersöka närmare. Det jag 

gör i denna uppsats är en filmanalys av Watchmen, där identitet och dess utveckling ges 

huvudfokus i uppsatsen, med olika påverkande aspekter och diskurser som analyseras och 

diskuteras. Det min frågeställning behandlar är: Hur påverkas, konstrueras och framställs 

identitet via de olika diskurserna i filmen Watchmen? Jag undersöker hur de olika diskurserna 

träder fram och flyttas undan i samband med att subjektspositioneringar börjar äga rum. 

Subjektetspositioneringar påverkas och förändras som en produkt och följd av de olika 

diskurserna. Watchmen beskriver och analyserar huvudkaraktärernas identitet och hur denna 

skapas och sedan skiftas. Resultat visar att det är viktigt att koppla samman det pedagogiska 

syftet med förståelsen av populärkultur som senare skall kunna transfereras till en bättre 

förståelseförmåga för pedagogen ut till eleverna för att skapa en god kommunikation och 

konstruera de rätta diskurserna. Det är viktigt att en pedagog kan erövra dessa kommunikativa 

processer för att med hjälp av dessa kunna bygga broar mellan de olika kulturerna för 

ungdomarna. De olika korsningarna, illustrerade på min utställning, representerar 

möten/diskurser och sociala interaktioner mellan olika individer som befinner sig i en 

konstant löpande förändringsprocess.  

 

 

Nyckelord: Populärkultur; diskurser; identitet; ideologi; subjektspositionering; pedagogik. 
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1. INLEDNING 

1.1 Introduktion 

Anledningen till att jag valde att genomföra denna undersökning beror på att jag under min 

uppväxt kom i kontakt med situationer där jag fick ifrågasätta min egen identitet i samband 

med de olika miljöbyten som jag fick genomgå. Dessa miljöbyten skedde i samband med att 

jag bodde i olika länder under uppväxten vid två tillfällen samt att jag flyttat en hel del runt i 

Sverige. Resultatet av dessa flyttar till olika miljöer bidrog till att jag som en tonåring, nästan 

ofrivilligt fick rollen av en ung etnograf. Begreppet etnografi beskrivs av Birgitta Kullberg 

(2004), med enkla ord är en etnograf en individ som försöker studera sin omgivning för att få 

en bättre förståelse för människor samt deras sociala agerande, tankar, uppfattningar samt 

värderingar.
1
 

Förmågan att se och studera min omgivning, som jag redan i tidig ålder blev tvungen att ta 

hänsyn till, har med tiden blivit en avgörande faktor för min egen identitetsbildning. Det finns 

även en annan aspekt som jag har upptäckt vid ett tidigt stadie, vilket var att kunna ta hänsyn 

till olika kulturella-, etniska- och sociala aspekter. Vid de tillfällen då jag fick byta land 

hamnade jag i en position där jag kunde ta till mig och utvärdera de nya kulturella 

strukturerna som fanns till hands. Processen följdes upp med att jämföra dessa med tidigare 

erfarenheter som hade hamnat i bagaget sedan långt innan. Detta bidrog även till att jag fick 

syn på de olika ideologierna som förespråkades inom de olika länderna som jag bodde i. När 

jag tar upp ideologier, pratar jag om de oskrivna och i vissa fall skrivna, diskurserna, eller 

reglerna inom olika kulturer som kunde klassas som normer/sociala koder för de olika 

strukturer som präglar de olika länderna. Vid varje tillfälle då ett miljöbyte skedde, fick jag 

söka efter de oskrivna reglerna och sociala koderna för att sedan kunna ta en del av det nya 

samhället och kunna på något sätt passa in sammanhanget.   

Allt detta ledde till att jag med tiden utvecklade en förmåga att kunna se från dessa olika 

perspektiv utifrån de olika erfarenheterna och personliga referenserna, där en av 

referenskällorna, som inte helt oväntat, är populärkultur. När livserfarenheter inte räckte till 

eller det inte fanns personer som kunde bidra med någon form av handledning på grund av 

språkliga- eller sociala barriärer, fick jag söka efter svar inom filmer och andra former av 

                                                             
1 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s. 15. 
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media främst – inom tv. Tanken var att ta hänsyn till det som var aktuellt, är det aktuellt vid 

den tiden, så är det detta som gäller ute i den nya miljön, tänkte jag. 

Ytterligare en intressant aspekt som jag upptäckte under min uppväxt var att, även de 

allmänna oskrivna normerna och reglerna tolkades olika utifrån olika individer oberoende av 

plats, tid och rumsliga aspekter. Med andra ord att de dominerande ideologierna samt 

diskurserna till trots, alltid har ifrågesatts av vissa individer. Med allt detta strömmande under 

min uppväxt, har synen på min egen identitet, inte helt oväntad, blivit ifrågasatt vid olika 

tillfällen och sammanhang.  

Ifrågasättandet skedde både utifrån mitt eget perspektiv samt den sociala omgivningen. Den 

skedde både på ett positivt och ett kritiskt plan. Ännu en aspekt som jag upptäckte, var hur 

min identitet stärktes i vissa sociala sammanhang samtidigt som den förlorade sitt värde vid 

ett annat. De olika sociala kretserna som jag hamnade i hade sina sociala värderingar som 

man fick ta hänsyn till om man inte ville riskera att hamna i utanförskap.     

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle, oberoende av tidsperspektiv, har ifrågasättandet för de styrande och 

rådande normerna alltid varit en aktuell fråga. De gamla normerna och reformerna 

omstruktureras för att bidra till ett bättre samhälle som kan passa alla individer. Dilemmor 

som uppstod i samband med liknande processer har varit aktuella i flera århundraden och kan 

samtidigt ses som ett nödvändigt element och verktyg för den allmänna utvecklingen av 

samhället. Ett av de extremaste exemplen på kampen över den rådande ideologin och normen 

ur en historisk kontext, kan vara andra världskriget. Konsekvenserna och påföljderna av de 

inträffade händelserna kan än idag anses ha ett extremt inflytande i dagens samhälle, både på 

ett negativt och ett positivt plan.
2
  

Med tiden ersätts ideologier med nya reformer som i sin tur bidrar till återutveckling av nya 

ideologier. Dessa kedjeprocesser byggs upp utifrån undersökningen av verkligheten d.v.s. 

studier baserade på historiska handlingar.
3
 Dessa teorier och tolkningar av den sociala 

verkligheten synliggörs även, inte helt oväntat, på en biografduk, där olika producenter som 

jobbar med film, synliggör eller introducerar sitt sätt att se på verkligheten. Som en 

                                                             
2 Sohlberg, Peter & Britt-Marie (2008), Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Liber, s. 84. 
3 Ibid., s. 96. 
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filmbetraktare positioneras man i de olika miljöerna samt situationerna för att kunna 

undersöka filmens handling. Denna form av filmkultur hör till den dominerande 

populärkulturen.
4
 

Populärkultur har växt till en väldigt dominerande mediaform inom vardagen. De tekniska 

innovationerna som tv, internet och smartphones bidrar till att populärkultur strömmar igenom 

och blir i allt större utsträckning tillgängligt för de flesta. Det intressanta med populärkultur är 

även att den blir ett betydelsebärande element för de flesta individers sätt att upfatta sig själva 

på där den, inte helt oväntat, lämnar spår på individens syn och inverkan på sin egen 

identitet.
5
 ”Medier – tv, reklam, internet – präglar det sociala livet alltmer, och det är genom 

dessa som vi skapar vår identitet i förhållande till omvärlden. Populärkulturen såväl uttrycker, 

som bidrar i formandet av, det stora flertalet människors känslor, attityder, tankar, drömmar 

och livsstilar”.
6
 Som tidigare nämnts kan det konstateras att populärkultur når sin publik på ett 

bredare fält på grund av sin utbredning inom olika medier. Detta kan även innebära att den är 

svår att undangå i samhället.  ”Populärkulturen utgörs av sådant som uppskattas av många 

människor”.
7
 Detta kan även tolkas på sådant sätt att man i populärkulturella sammanhang 

använder sig av en språkform/medium som är extremt välkommunicerande. Med 

utgångspunkt för tidigare nämnda aspekter kring populärkulturen kan man konstatera att 

populärkulturen har en väldigt stor makt och inflytande över identitetskonstruktion. Den kan 

styra, påverka och ifrågesätta vårt eget sätt att se på sig själv som individ.  

Följaktligen lämnar populärkulturen tydliga spår inom identitetsutformningen hos individer 

och särskilt hos de yngre referenssökande generationerna som till sin följd kan bli en 

grundsten och startpunkt för ungdomarnas undersökning kring deras egen identitet.
8
  

 1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur identitetskonstruktioner hos karaktärerna i filmen Watchmen 

förflyttas och förändras i filmen. Ett vidare syfte är att diskutera hur populärkultur och 

identitetskonstruktion kan diskuteras i samband med ungas lärande i ett skolpedagogiskt 

sammanhang. 

                                                             
4 Lindgren, Simon (2009), Populärkultur. Teorier, metoder och analyser. Liber. 
5 Ibid.  
6 Ibid., s.9. 
7 Ibid., s.33. 
8 Ibid., s.77. 
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 1.2 Frågeställning 

Undersökningens syfte uppnås genom förjande frågeställningar: Hur framställs, konstrueras 

och förändras karaktärernas identiteter genom olika diskurser i filmen Watchmen? Hur kan 

diskurser och subjektspositioner i en populärkulturell film som Watchmen diskuteras i ett 

lärandeperspektiv med unga? 

1.3 Empiri 

En särskild kategori som jag kommer att använda mig av i min undersökning är superhjältar – 

filmbaserade på serietidningar och grafiska noveller. Materialet som jag valde att använda 

mig av för min undersökning är en film som baseras på en grafisk novell/seritidning 

Watchmen, där filmen producerades och släpptes år 2009 av Zack Snyder.  

1.4 Urval och avgränsning 

I denna undersökning kommer jag att lyfta fram specifika scener som jag anser 

uppmärksammar, framhäver och problematiserar just frågor kring identitet, ideologi, makt och 

diskurs från filmen Watchmen. Mitt intresseområde är kampen mellan de olika ideologierna 

som framställs specifikt i denna film och utvecklar sig senare till olika former av 

subjektspositioneringar bland karaktärerna. Ytterligare en anledning till urvalet var att 

undersöka just tolkningsramar bland Väktarna
9
, som är starkt förankrade i en och samma 

gemensamma ideologi till att börja med. Ideologin är att rädda mänskligheten från allt dåligt 

den blir utsatt för. Denna ideologi börjar utvecklas vidare hos själva hjältemedlemmarna som 

börjar så smånigom förskjutas från en gemensamt delad till en allt mera individbaserad och 

abstrakt ideologi.  

Anledningen till den valda empirin är dels grundad på den massiva utbredningen av 

populärkultur i samhället och dess inverkan hos betraktare. Watchmen har ett stort utbud på 

olika identiteter som introduceras i olika sammanhang i filmen. Det intressanta med dessa 

karaktärer är deras förändringsprocesser som utvecklar sig, i stort sett, genom hela filmen. 

Väktarna skiljer sig från den stereotypa klassiska hjälterepresentationen vilket bidrar till att 

karaktärernas identitet blir väldigt mångtydiga, komplexa och svårdefinierade. Det är just 

denna aspekt som jag fann intressant och spännande för min undersökning.   

                                                             
9 Hädanefter kommer hjältemedlemmarnas grupp att benämnas i uppsatsen som Väktarna och filmen i sig som 

Watchmen, för att kunna skilja dessa två åt. 
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1.5 Metod 

Diskursanalys ligger i grunden för min analysmetod i undersökningen. Som Simon Lindgren 

(2009) påpekar, finns det ingen konkret och tydlig definition för diskursanalysen som han 

skriver. De olika diskurserna bidrar snarare till ett flertal debatter/diskussioner som i sin tur 

leder senare till en helhetsbild av det som slutligen träder fram.
10

 Anledningen till att jag 

väljer just denna metod är för att belysa hur filmens karaktärer skapar varsin identitet och hur 

den samtidigt skapas utifrån de givna sociala och fysiska ramarna i filmen.  

Jag kommer att börja med att identifiera diskursiva konstruktioner, som är ett av stegen i 

Vivien Burr’s (2003) bok där hon refererar till Willigs (2001) föreslagna riktlinjer för en 

diskursanalys; genom en övergripande presentaion av Watchmen’s grundläggande handlingar, 

och sedan övergå till det andra steget i Burr’s (2003) bok genom att lokalisera diskurser med 

en näramare beskrivning av huvudkaraktärerna i filmen.
11

 Dessa steg kan även 

sammankopplas med Gillian Rose’s (2006) systematiska diskursanalytiska steg, där man 

börjar med att identifiera teman med nyckelfunktioner, såsom huvudkaraktärerna i 

Watchmen.
12

 Nästa steg i min undersökning kan sammankopplas med det tredje och fjärde 

steget i Burr’s (2003) föreslagna riktlinjer; genom att lyfta fram specifika/avgränsade scener i 

filmen för att kunna tydliggöra och titta närmare på diskursernas konstruktion och 

subjektspositioneringar som uppstår i möten mellan karaktärerna.
13

 

1.6 Teori och tolkningsram 

1.6.1 Diskursanalytiska Tolkningsramen 

Diskurs, är ett begrepp som förekommer vanligast inom humanoria och kan definieras 

förenklat som ett meningsskapande i samband med diskussioner/samtal, där de sociala 

förutsättningarna skapas och uppstår i samband med sociala interaktioner
14

. ”Diskurserna 

handlar om varje epoks sätt att skapa perspektiv och åstadkomma verklighetsbeskrivningar”.
15

 

De sociala interaktionerna idag påverkas av bland annat, populärkultur, som ges ett stort 

utrymme i dagens samhälle som även påverkar ungdomarnas identitetsskapande och vardag. 

                                                             
10 Ibid., s.128.  
11

 Burr, Vivien (2003), Social Constructionism. Routledge, s.106. 
12

 Rose, Gillian (2006), Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. SAGE 

Publications Ltd. 
13

 Burr (2003). 
14 Sohlberg (2008), s.229. 
15 Ibid., s.111. 
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Som Burr (2003) konstaterar, skapar diskurser identiteter, där dessa identiteter bidrar, i sin tur, 

till kategorier som arbetare – kriminell, ung – gammal o.s.v.
16

. Filmen Watchmen tar upp en 

stor del av dessa diskurser och de olika sociala interaktionerna som kan påverka en identitet 

och dess formning. Ett flexibelt tolkningssätt av dessa diskurser är viktigt för att underlätta 

förståelsen för de generalla tankemönster
17

, där med hjälp av filmanalysen av Watchmen 

kommer de olika tankemönstren att tolkas. De diskurser som enligt Foucault, handlar om 

samlade föreställningar
18

, kommer att tolkas i filmens egna föreställningar kring identitet och 

dess formning. De moderna diskurserna, som Foucault fortsätter beskriva, är starkt kopplade 

till vetenskapen, där den sociala effekten och dess koppling till makt är väsentlig idag.
19

 

Barnens identitet och dess formning har en stark koppling till populärkultur idag, där de är 

ständigt omgivna och påverkade av denna. I Sohlbergs (2008) bok utförs en filmanalys som 

innehar starka postmodernistiska inslag, där de olika diskurserna diskuteras, vilket även i min 

studie analyseras med hjälp av Watchmen, som även den har postmodernistiska inslag. Det är 

intressant att koppla denna studies filmanalys med Foucaults sätt att undersöka hur diskurser 

utövar makt över människors sätt att förstå och tänka över världen
20

, vilket blir intressant att 

koppla till hur filmen Watchmen’s identitetsformning kan vara länkad till ungdomarnas 

koppling i samhället idag.  

Identitet är en mycket viktig och betydelsebärande aspekt, som påverkas av de olika 

diskurserna och kommunikativa processerna. Populärkultur ges idag ett stort utrymme bland 

ungdomarnas vardag och identitetsskapande, vilket jag fann intressant och även viktigt att 

undersöka närmare. Det jag gör i denna uppsats är en filmanalys av Watchmen, där identitet 

och dess utveckling ges huvudfokus i uppsatsen, där olika påverkande aspekter och diskurser 

analyseras och diskuteras. Jag undersöker hur de olika diskurserna träder fram och flyttas 

undan i samband med att subjektspositioneringar börjar äga rum. Subjektetspositioneringar 

och dess innehåll påverkas och förändras som en produkt och följd av de olika diskurserna. 

Watchmen beskriver och analyserar huvudkaraktärernas identitet och hur denna skapades och 

sedan skiftas. Det är viktigt att koppla samman det pedagogiska syftet med förståelsen av 

populärkultur som senare skall kunna transfereras till en bättre förståelseförmåga från 

                                                             
16 Burr (2003), s.111. 
17 Sohlberg (2008), s.111.  
18 Ibid., s.229. 
19 Ibid., s.229. 
20 Ibid., s.251. 
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pedagogen ut till eleverna för att skapa en god kommunikation och konstruktion av de rätta 

diskurserna. 

1.6.2 Begrepp 

Socialkonstruktion och Identitet  

Som Peter Sohlberg (2008) väljer att definiera socialkonstruktion, undersöker den främst hur 

individer i samband med interageringar definierar egna företeelser och uppfattningar. ”Vi har 

dels Socialkonstruktivistiska riktningar som fokuserar mycket på hur människor i interaktion 

konstruerar meningar, positioner och regler”.
21

 Just denna aspekt förekommer nästan löpande 

under hela Watchmen. Inom socialkonstruktion, enligt Burr (2003), är språket en viktig aspekt 

som i sin tur är en produkt av diskurser. Utifrån språket definierar man sig själv som en 

individ med en identitet. Detta genomförs, till exempel, genom att beskriva sig själv, 

omvärlden eller andra människor. Språket i sig är en produkt av diskurser, i samband med de 

mötena.
22

  

I.o.m. att Watchmen är en film som omfattar olika hjälteidentiteter introducerar jag begreppet 

identitet för att vidareutveckla undersökningen av själva filmen. Identitet är ett begrepp och 

har bland annat introducerats av Vivien Burr (2003), där den i själva verket har en funktion av 

definiering.
23

 Språket används för att benämna och sätta individer i specifika kontexter och 

ramar, där begreppet som kan innefatta detta är just identitet. Enligt Burr (2003) är det när en 

identitet möter en annan skapas även utrymme och möjlighet för att kunna identifiera 

varandra.
24

 Dessa möten sker i Watchmen när de olika karaktärerna ges möjligheter för att 

kunna definiera och fastställa sig själva utifrån möten med andra karaktärer. 

Identitetsdefiniering kan även kopplas samman med subjektspositioneringen. Begreppet kan 

definieras som ett sätt att yttra sig genom att positionera sig. Individen väljer att positionera 

sig inom en särskild och medvetet vald position. ”Det är omöjligt att yttra något utan att göra 

det utifrån en given social position”.
25

 Denna position kan avläsas främst utifrån språkets 

användning, exempelvis åsikt som den väljer att förhålla sig till.  

Socialkonstruktion och identitet är begrepp som är starkt förankrade till varandra. Watchmen 

tydliggör och synliggör just dessa sidor bland karaktärerna. Sökningen efter svar bland 

                                                             
21 Ibid., s.255. 
22

 Burr (2003), s.104 f. 
23 Ibid. 
24 Ibid., s.106. 
25 Lindgren (2009), s.117. 
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karaktärerna sker främst utifrån möten och diskurser via språket som främsta medel. Detta 

bidrar till deras identitetsförsjuktningar och utvecklad subjektspositionering, där dessa 

processer är kopplade till identitet och socialkonstruktion.   

Makt och Realism  

Skall man definiera begreppet makt, går det inte att undvika att nämna Michel Foucault. 

Maktaspekten enligt honom har ingen tydlig eller avgränsad definition, utan som Foucault 

påpekar ”– makt har ingen kärna och makten inte är lokaliserad på ett bestämt ställe i 

samhället”.
26

 Den någorlunda tydliga defenitionen av begreppet är nog makten som en 

disciplineringsmekanism i samhället och ett sätt att hålla ordning på medborgarna.
27

 

Watchmen introducerar maktaspekter redan i början av filmen, där den statliga makten med 

övervarkningen och manipuleringen av befolkningen presenteras tydligt i samband med 

styrväldet och manipulationen av befolkningen. Redan här kan man se hur staten som ett 

maktmedel har ett väldigt stort inflytande över den sociala konstruktionen och den 

amerikanska identitetssynen som ständigt anpassas och förändras under filmens gång. Det 

som staten använder sig av i filmen är maktens tekniker som enligt Börjesson & Rehn (2009) 

är ”de olika sätt varpå makt manifesterar sig i vår omgivning”.
28

 Övervakning och kontroll är 

en typ av subtil makt, där kontroll handlar om att ha övertaget av informationen över 

människor
29

, som i filmen Watchmen’s fall, där staten vill ha övertaget och övervakningen 

över dess medborgare och även Väktarna. 

Realismen kan generellt ses som en sanningsdiskurs, där Solhberg (2008) även introducerar 

två former av realism: naiv och kritisk, där den naiva realismen ”– innebär att det våra sinnen 

säger oss är helt sant” och den kritiska realismen – ”kritisk realism, som säger att sinnena ger 

något slags representation av verklighet”.
30

 Watchmen är en film som har kopplingar mellan 

de verkliga händelserna som har blivit iscensatta av fiktiva karaktärer.
31

 Watchmen’s 

karaktärer har olika sätt att se på världen där deras olika subjektspositioneringar bidrar till ett 

utbrett fält inom synen på realismen/sanningen. Var och en av dessa karaktärer blir bärare av 

sina egna sanningsdiskurser med sina individuella samt personliga sätt att se och uppleva 

                                                             
26 Sohlberg (2008), s.182. 
27 Ibid., s.182-183. 
28 Börjesson, Mats & Rehn, Alf (2009), Makt. 1 uppl. Stockholm: Liber, s.10. 
29 Ibid., s.15. 
30 Sohlberg (2008), s.70. 
31 Prince (2011). Alan Moore’s America: The Liberal Individual and American Identities in Watchmen. The 

Journal of Popular Culture, Vol.44, No.4: 815-830. 
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omvärlden på. Detta förekommer tydligt genom karaktärsbeskrivningar som jag kommer att 

presentera i uppsatsens analys.     

Ideologi  

Ideologi är en företeelse som uppstår i samband med konserveringens-/bevaringsprocesser av 

de olika föreställningarna samt de olika sätten att se på sig själv eller omvärlden o.s.v.
32

 

Ideologins uppgift är att bevara koder och sociala aspekter kring individens agerande i 

samhället till att kunna, som Althusser i Sohlbergs (2008) bok påpekar ”– att säkra 

reproduktionen av de rådande sociala förhållandena”.
33

 De narrativa framställningarna eller 

studierna baseras oftast utifrån berättanden, där på detta sätt, kan man säga, är narration en 

form av berättande/förmedling. Denna form av uttryck kan ta form både via bilder, språk och 

även via visuell kommunikation som i sin tur kan ses som ett annat sätt att berätta och 

kommunicera på.
34

 Karaktärernas kostymer kan vara ett av de övertydliga exemeplen på den 

visuella kommunikationen samt representationen för den ideologin som de skall symbolisera. 

Varje karaktär i Watchmen blir inte endast en enkel individbaserad hjälte, utan snarare en 

komplex representaion för en specifik kategori eller folkgrupp, där dessa kategorier kan delas 

in i klass, kön, ideologi e.t.c.   

1.7 Tidigare Forskning 

I den tidigare tar jag upp forskning som diskuterar och utvärderar en grafisk novell, som 

filmen Watchmen är baserad på, som tydligt kommer att presenteras i kapitel 2 i denna 

uppsats. Michael J. Prince (2011), hävdar i sin artikel att Alan Moore, författaren till den 

grafiskan novellen, genom filmen Watchmen försöker utvärdera amerikansk politik, teknologi 

och historia.
35

 

”At its core is an ensemble of diverse characters that explores fundamental issues for 

American national identity during the second half of the twentieth century”.
36

 Moore 

framhäver detta genom att, både presentera ideologiska amerikanska figurer i de individuella 

karaktärerna (som kommer att presenteras och analyseras framöver i kapitel 2.2), och även 

bilden av USA. Det som är kopplat till den amerikanska kulturen är viljan att förändra 

teknologiska och sociala förhållanden för att på så sätt kunna skapa en ny avbild av 

                                                             
32 Sohlberg (2008), s.32. 
33 Lindgren (2009), s.159. 
34 Sohlberg (2008), s.102. 
35 Prince (2011).  
36 Ibid., s.815. 
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mänskligheten.
37

 Förlust av individualitet och identitet är något som lyfts fram i denna film 

med en ständig och konstant sökande och förvirring bland filmens karaktärer kring den sanna 

och egentliga identiteten, istället för den skapade fiktiva identiteten som de blev tilldelade av 

från staten i rollen som medlemmarna av Väktarna. Watchmen identifierar och framhäver en 

stor del av den amerikanska identiteten, där varje superhjälte/karaktär symboliserar varsin 

aspekt.
38

 I själva verket, blir de olika superhjältarna i dagens filmer och berättelser, för var 

dag, mer inblandade i verklighetsbaserade situationer som i sin tur avspeglar dagens aktuella 

sociala och politiska problem.
39

  

De olika superhjältar-karaktärerna representerar både de mjuka och hårda vetenskaperna, som 

är baserade på de mänskliga bristerna, enligt Fishbaugh (1998), för att på så sätt skapa det 

perfekta tillståndet i samhället – ett slags utopi.
40

 

2. BEARBETNING OCH ANALYS 

2.1 Presentation av Watchmen 

Filmen Watchmen, är ursprungligen en grafisk novell som har skrivits av Alan Moore, runt 

1987 som senare avbildats på duk i form av film som producerats av Zack Snyder, där filmen 

släpptes ut 2009.
41

 Denna film behandlar en hel del frågor kring identitet, makt, samt 

förekomsten av olika ideologier i samhället. Filmen utspelar sig under perioden då USA och 

Sovjetunionen genomgick kalla kriget. De riktiga handlingarna ersattes genom att applicera 

fiktiva karaktärer och handlingar.  

Handlingen i filmen fokuserar främst på en av Väktarna, Rorschach’s, utredning av ett mord 

på en av medlemmarna från Väktarna, där inledningen börjar med att den medlemmen, 

Comedian, blir mördad i sitt eget hem av en maskerad man. Rorschach börjar ta kontakt med 

de andra medlemmarna, en efter en, i utredningssyfte, för att hitta ett spår till utredningen. 

Under denna period introduceras andra karaktärer som har övergett den gamla rollen av 

statens och medborgarnas beskyddare, som till en början var den ursprungliga funktionen av 

                                                             
37 Melley, Timothy (2000). Empire of Conspiracy: the Culture of Paranoia in Postwar America. Ithaca: Cornell 

UP. 
38 Prince (2011). 
39 Hughes, Jamie A. (2006). ‘Who Watches the Watchmen?’: Ideology and ‘Real World’ Superheroes. The 

Journal of Popular Culture 39.4: 546 – 57.  
40 Fishbaugh, Brent. (1998). ’Moore and Gibbons’ Watchmen: Exact Personifications of Science. Extrapolation 

39.3: 189 – 98. 
41 Prince (2011). 
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Väktarna. De flesta av medlemmarna har lagt undan den gamla rollen av Väktarna och istället 

börjat leva som vanliga medborgare. Vissa av dem har fått uppdrag av staten, men vissa 

jobbar inom egna områden, vilket bidrar till att Rorschach är den enda aktiva medlemmen 

bland Väktarna som agerar och fortfarande lever efter deras tidigare bestämda principer.  

Handlingen utvecklas vidare och de olika mötena mellan Rorschach och de andra 

medlemmarna bidrar till en närmare beskrivning och introduktion till de olika karaktärernas 

bakgrunder och egna livshistorier. Morden på de maskerade – före detta hjältar eller skurkar, 

fortsätter vilket gör att resten av Väktarna börjar bli mer uppmärksamma på undersökningen 

som Rorschach inlett. På jakt efter mördaren förändras deras egna rollers perspektiv som 

Väktare, som individer samt sättet att se på rättvisan. Synen på staten och moralen blir inte 

helt obemärkt heller under resans gång, dä de återupptäcker sina roller och funktioner med en 

ny inblick i det hela.  

Filmen avslutas med att alla medlemmar hamnar i Nordpolen hos en av Väktarna, White, som 

även visar sig vara den maskerade mördaren. Det inleds förhandlingar och uppgörelser mellan 

de olika Väktarna. Åsikter, värderingar och tolkningar kommer på tal, när det visar sig att 

White spränger en hel stad i USA för att sätta skräck i samhället, stoppar ett krig och skyller 

det hela på Dr Manhattan, även han en av Väktarna, som var den enda som hade krafter till att 

utföra något sådant. White börjar förklara hur mänskligheten till sin våldsamma natur var på 

väg mot självförgörelse och att hans handlingar var en strategisk handling till att kunna 

förebygga det. Även om priset för det handlandet var miljontals människors liv som offrades i 

bombattacken, då de andra medlemmarna, försöker i sin upprördhet, stoppa honom när det 

visade sig att vara redan för sent.  

Grunden till White’s handling var att förebygga ett krig mellan Sovjetunionen och USA 

genom att dessa två supermakter fick en och samma fiende att oroa sig över, Dr Manhattan. I 

samband med handlingarna och tron på att orsaken till att en hel stad förgjordes av Dr. 

Manhattan, riktas USA’s och Sovjetunionens fokus på honom istället för mot varandra. Under 

denna uppgörelse blir Rorschach stoppad och dödad av Dr Manhattan när Rorschach påstår att 

världen borde veta vem det var som egentligen utförde sprängningen, men Dr Manhattan gör 

ett val som tvingar honom att döda Rorschach. Samtidigt erkänner Dr Manhattan att hur 

grymt det än låter, kommer det hela att leda till att mänskligheten och oron i samhället 

kommer att stabiliseras som påföljd av dessa handlingar. De andra medlemmarna får 
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acceptera händelseförloppet och återgå till att leva som vanliga medborgare bland människor 

och behålla denna hemlighet för sig själva.    

2.1.1 Karaktärer 

Det intressanta som kan nämnas om karaktärerna är deras konstanta utveckling som sker 

under filmens gång. Utifrån de olika diskursiva sammanhang som de hamnar i, utvecklas ett 

nytt sätt att se på omvärlden och även sig själva. Identitetsförskjutningar uppstår nästan som 

nödvändiga processer för deras egen utveckling. Hela Väktar-funktionen som medlemmarna 

deltar i filmen, kan ses som en diskurs, där Väktarna kan ses som ett forum för handlingar, 

diskussioner och bearbetningar.  

Det går inte att undersöka filmen Watchmen utan att ta hänsyn till staten som en maktaspekt, 

där det redan i början av filmen tydligt förekommer att staten styr och manipulerar sina 

medborgare i den riktningen som behagar den. Även Väktarna i sig kan ses som en produkt 

från statens sida, där de statliga handlingarna och situationen i landet gav upphov till 

Väktarna.  

Väktarna omvandlas till en oväntad produkt som staten bidragit med. Utifrån realism-

begreppet, förekommer det under filmen tydligt löpande hur både Väktarna och individerna i 

samhället börjar övergå från den naiva realistiska synen till den allt mera kritiskt realistiska 

synen, nämligen från ett stadie där allting uppfattas ordagrant, till ett stadie där man intar ett 

kritiskt förhållningssätt. När staten börjar inse att makten och tilliten från samhället börjar 

hamna i Väktarnas händer, utsätts de för en hel del handlingar och används snarare som ett 

verktyg istället. Staten väljer att göra dem till en förlängning av sig själva samt använda dem 

som ett verktyg som allting kan beskyllas på i efterhand. Staten är som en apparat för en 

konstant och nästan desperat kamp för sin makt, där denna kamp utrycker sig i form av de 

olika handlingarna som staten utsätter för, både sina medborgare och Väktarna som offentliga 

individer. Dessa strategiska handlingar inför eventuellt avskaffandet av Väktarna och alla 

maskerade hjältar/individer i samhället. 

Väktarna, i samband med subjektspositioneringar, börjar få en bättre inblick i sig själva samt 

inse att de har blivit utnyttjade av staten. Det intressanta i detta fall blir hur deras 

identitetssökande börjar äga rum, där den börjar utifrån de naiva föreställningarna om världen 

som de har och som senare med tiden börjar bli allt mer komplicerade. Väktarnas diskurser 

som växer i samband med undersökningen kring samhället bidrar till att de kan återskapa en 
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ytterligare plats för sig själva. De växande diskurserna bidrar till utvidgningen av Väktarnas 

egna personliga tolkningar som framhävs i olika former av deras positioneringar och agerande 

mot staten. 

2.2 Watchmen – Presentation och Analys av Karaktärer 

Filmen erbjuder ett brett fält av möjliga undersökningar mellan de olika identiteterna som 

uppstår i filmen. Det intressanta är även hur dessa identiter/karaktärer identifierar världen och 

samhället som de eftersträvar att rädda och bevara från olika faror. De olika karaktärernas 

tidigare livsbaserade erfarenheter synliggörs i filmen, där detta sker både på ett tydligt, och 

samtidigt otydligt plan. Filmen tar hänsyn till aspekter som kön, klass, etnicitet, sexualitet och 

ålder. Dessa aspekter utgör grundläggande faktorer inom den socialkonstruktionistiska teorin 

och kan ses som ett rörligt fenom inom identitetsproduktionen.
42

 Karaktärernas identiteter i 

samband med diskurser, subjektspositioneras, vilket även påverkar deras egen 

identifieringsavläsningsförmåga.                  

2.2.1 Rorschach – Walter 

Rorschach, är den mest okompromissaktige individen bland Väktarna, som 

även bär en mask som symboliserar hans ständigt skiftande identitet.
43

 

Denna karaktär är extremt envis och principfast i sin roll genom hela 

filmen. Rorschach, fick redan under de tidiga åren i sin uppväxt brottats 

med omständigheter som i sin tur bidrog till utformningen av hans identitet, 

som han sedan accepterade och valde att behålla. Hans mor var en 

prostituerad, vilket bidrog till hans utsatthet, utanförskap och förakt från jämnåriga. Han har 

ett starkt förakt mot liberalister, då han anser att alla männsikor är olika och att alla föds in i 

sammanhang och kategorier som de inte kan ta sig ur. Detta gjorde att Rorschach utvecklade 

ett enormt radikalt förhållningssätt till sina motståndare, lite av en ’öga för öga, tand för tand’-

mentaliteten. Dessa egenskaper utmärker sig främst inom agerande gentemot brottslingar, 

vilket även gör att hans förmåga att tänka, se och hantera olika problem blir rätt låst och 

isolerad.  

                                                             
42 Burr (2003), s.106. 
43 Prince (2011), s.822. 
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Den ständigt skiftande masken kan även tolkas som en paranoia där Rorschach strider för sin 

individuella integritet.
44

 En avgörande faktor i Rorschach’s identitetsutveckling som han 

berättar om själv under en scen där han blir intervjuad av en psykolog när han hamnar i ett 

fängelse, är att efter att han brutalt mördade en kidnappare och mördare till en liten flicka, 

förändrades hans syn på sig själv och samhället. Han förklarade att, vid den tidpunkten, dog 

hans syn om att något gott finns och existerar. Att sträva efter att bevara godhetsillusionen 

som han uttryckte, saknade syfte. Hans utsatthet för våld positionerade honom en roll av en 

iskall bödel utan någon som helst förmåga till att känna medlidande för de kriminella 

brottslingarna.  

Det inressanta med Rorschach var att han och Daniel, en av Väktarna som beskrivs i nästa 

kapitel, var riktigt nära vänner trots att de hade dramatiska personlighetskontraster. Rorschach 

kan definieras utifrån Burr’s (2003) ”resistence through discourse” som går ut på att man 

vägrar att ta till sig de diskurser som uppstår och skapas.
45

 Rorschach positionerar sig som en 

motståndare till i stort sätt alla diskurser. Där hans mål blir att bevara sin ursprungliga 

subjektspositionering, oberonde av de övergripande händelserna som pågår i samhället och 

bland Väktarna. För honom, blir bevarandet av hans ursprungliga identitet en form av 

hämndutövning mot samhället. Denna positionering har blivit så pass dominerad och låst, som 

i sin tur bidrar till att han tar avstånd från de flesta och istället håller sig mestadels för sig 

själv.  

2.2.2 Night Owl – Daniel (Dan Dreiberg) 

”Dan Dreiberg presents a worldview closest to what may be termed in this series as ’normal’ 

/.../”
46

. Daniel kan beskrivas som en rationalist, han var den som ärvde en 

förmögenhet som hans far hade lämnat efter sig till honom. Han fick ersätta 

och föra vidare arvet av den första Night Owl som fanns med från början 

av Väktarna. Denna individ är otroligt omtänktsam och hänsynstagande, i 

stort sätt till alla, även till brottslingar där han inte heller är rädd att visa 

känslorna och medlidande för, även bakom masken. Finns det möjlighet, 

vill han helst inte använda fysiskt våld. Han bor ensam och har Väktarnas hemliga bas i sin 

källare. Han och Rorschach arbetade ihop under tiden då Väktarnas existens höll på att 

försvinna.  

                                                             
44 Ibid. 
45 Burr (2003), s.109. 
46 Prince (2011), s.825. 
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En intressant scen i filmen blir när Daniel och Rorschach återses, då han försöker lämna 

allting bakom sig och Rorschach istället försöker övertyga honom till att komma tillbaka och 

fortsätta att hjälpa honom i utredningen kring Comedian’s död. Det förekommer inga 

beskrivningar kring varför Daniel valde att bli en del av Väktarna, vilket skapar en känsla av 

att han själv inte vet varför. Han ställer denna fråga till sig själv i filmen vid ett tillfälle då han 

säger att han är trött på att vara rädd för kriget, trött på att vara rädd för brottslingar och även 

för sin egen kostym.  

Daniels identitet inom Väktarna, kan ses som en motsägelsefull akt gentemot sig själv som 

eventuellt leder till en form av identitetskris. Osäkerhet och ifrågasättande kring sin roll som 

Väktare, samt tvivel på Väktarnas funktion överhuvudtaget, kan utmärka hans personliga och 

karaktäristiska drag i filmen. Detta tvivel existerade och var tydligt redan i hans tidiga 

perioder som en Väktare. Daniels identitet kan defineiras utifrån Burr’s (2003) beskrivningar 

kring identitetskrisen, där den gör att han inte vet vilken roll han vill vara fast vid. Härifrån 

kan man dra kopplingar till Burr’s (2003) uttalande om faran kring den odefinierade 

individen. Just denna odefinierade och individuella identiteten är något som Rorschach 

upptäcker hos Daniel och vill försöka förändra den genom att inleda en diskurs med honom.
47

 

2.2.3 Silk Spectre – Lorry 

Lorry fick ta över platsen bland Väktarna efter sin mamma, där hennes 

motiv till att bli en Väktare, framförallt, var ansvaret som hon kände inför 

sin mor. Trots att detta val kan ses som frivilligt motiverat, uttrycker hon 

det som en absolut nödvändighet, då omständigheterna tilldelade henne 

denna roll bidrog till att hon inte längre kunde ta sig ut ur. Hon blir även 

tillsammans med Dr Manhattan, men väljer att lämna honom när hon och 

Daniel finner varandra senare i filmen.  

Hennes syn på sin identitet och roll rör sig runt frågor kring hennes uppväxt och bakgrund 

som dotter till en av Väktarna, därav hennes mor. Det går även att säga att hon är på jakt efter 

sin egen identitet och detta är något som är hennes främsta anledning och funktion till att vilja 

vara en del av Väktarna, då hon växte upp i den miljön med Väktarna som förebild. Den 

personliga identiteten, enligt Burr (2003) uppnås och påverkas av flera olika trådar som ligger 

till grund för den skapta identiteten, som exempelvis barndom, sysselsättning och många fler, 

                                                             
47 Burr (2003), s.107. 
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där de är konstruerade via diskurser som är kopplade till dessa trådar.
48

 Lorrys diskurser kring 

barndomen som dotter till en av hjältarna har starkt påverkat hennes identitet och sättet att se 

på sig själv. Vändpunkten för henne uppstår då hon upptäcker att Comedian är hennes far 

trots att hon avskyr honom, eftersom han försökte våldta hennes mor. Denna vändpunkt har 

påverkat konstruktionen av Lorrys identitet och även synen på den, då den blev ännu mer 

förvirrande.  

2.2.4 Comedian– Edward Blake 

Comedian är en av karaktärerna som blir mördad redan i början av filmen, 

men dyker upp ett flertal gånger via de andras minnen. Hans karaktär som 

Comedian, är en avbild av Captain America, där hans identitet symboliserar 

striden mot stormakten Sovjetunionen, och på det viset blir ett verktyg för 

USA’s utrikespolitik.
49

 Det motsägelsefulla här är att han: ”displays racial 

intolerance, abusive behavior to women, and a gleeful appreciation of 

carnage”.
50

 Det intressanta med denna individ är att han blir en återkommande analyskaraktär, 

utifrån andras perspektiv. Han har en funktion av ett verktyg för att få svar på frågor hos 

samtliga Väktare när alla börjar ställa frågor kring orsaken till Comedian’s beteende och 

agerande. Man kan se hur varje karaktär i filmen börjar få en bättre förståelse för Comedian’s 

handlingar och agerande i samband med hans bortgång. Comedian’s syn på samhället 

omfattas i en form av bitterhet/upprördhet över de orättvisor som ägde rum, därav krig och 

våld som staten utsatte honom för, bland annat Vietnamkriget som han deltog i. Dessa 

processer sågs, enligt honom, som en oundviklig faktor hos mänskligheten som varken han, 

Väktarna eller någon annan kunde förebygga. De ursprungliga ideologierna som Väktarna 

förespråkade från början, var ett skämt, enligt Comedian. Han såg Väktarna och även sig 

själv, som ett gäng maskerade dårar vars agerande var en form av självbaserad lögn – en 

ideologi som aldrig skulle kunna slå igenom. Anledningen till det, var hans syn på 

mänskligheten som en djurart, som med tiden oundvikligen var på väg mot sin egen utrotning. 

Detta bidrog till att han själv blev en aktiv utövare av dessa orättvisor med en förvrängd 

moralisk syn, enligt de andra Väktarna. Hans handlingar blev mer omoraliska gentemot andra 

och även mot Väktarna själva. Allt var ett stort skämt för Comedian, som han såg det och han 

accepterade samhället som det var och accepterade det som han själv förvandlades till, oavsett 

hur mycket han avskydde det. Burr (2003) pratar om de grova verktygen som blir tilldelade i 

                                                             
48 Ibid., s.107. 
49 Prince (2011). 
50 Ibid., s.819. 
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vissa samanhang under en uppväxt, som bland annat ålder, etnicitet och jobb och finns 

tillgängliga på det diskursiva planet där de har olika inverkan på varandra.
51

 Det här kan 

kopplas med Comedians våldutsatthet i de tidigare stadierna inom Väktarna, som bland annat 

i Vietnamkriget. De grova verktygen har haft en stor inverkan på Comedians syn på sig själv 

och hans identitet, där de slutligen har förträngt hans sätt att se på sig själv och även sin 

omgivning, samhället, vilket har lett till att Comedian identifierar medborgarna och sig själv 

som samhällets offer där de är tillsammans på väg mot sin egen förgöring.       

2.2.5 Dr Manhattan – John  

Dr Manhattan är den enda av Väktarna som har utomjordiska krafter. Olyckan som drabbade 

honom på jobbet i ett laboratorium, gav honom förmågan att kunna utföra i 

stort sätt allt med sin tankekraft. Dessa förmågor medförde att han blev 

positionerad som en gud i förhållande till allt och alla i filmen. Dr 

Manhattan utgör både hot och trygghet för USA, just på grund av sina 

förmågor. Tryggheten blir att han är en amerikan själv och är i stort sett 

oövervinnlig, men däremot finns även hotet, då han fortfarande är en 

individ, som Prince (2011) kallar för ”autonomus liberal individual”
52

, med 

förmågan att tänka och agera utifrån sin egen subjektspositionering. Comedian representerar 

den mörkare sidan av den militära insatsen i USA och Dr Manhattan är den ytliga 

personifieringen av USA’s avskräckande kärnvapen.
53

 Därmed avspeglar symbolen på Dr 

Manhattans panna, en atom på ett naivt sätt samtidigt som den avspeglar ett hot, som kan 

symbolisera en tickande ”autonom” bomb.
54

    

Dr Manhattan väljer att ta avstånd från mänskligheten, som han uttrycker det, i sin trötthet på 

deras komplexitet och ostabilitet. Han omvandlas till en betraktare av processer som styr och 

präglar samhället. I samband med uppkomsten av hans krafter, blir Dr Manhattan oberoende 

av allt och alla – den ultimata varelsen i världen och universumet. Hans förmågor överstiger, i 

stort sätt allt och alla, men som han uttrycker det själv; trots sina förmågor kan han inte 

begripa mänskligehten. Detta medför att han så småningom börjar utveckla ett mer objektivt 

seende på människor, nämligen att han ser dem som varelser/organismer och sig själv som en 

betraktare på avstånd, som helst undviker att ingripa. I filmen påpekar han vid flertal tillfällen 

                                                             
51

 Burr (2003), s.107. 
52 Prince (2011), s.817. 
53 Ibid., s.819. 
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att trots sina förmågor, som gör att han i stort sett kan åstadkomma nästan vad som helst, kan 

han inte förebygga den mänskliga naturen och dess självdestruktiva förmåga. Precis som 

Comedian, väljer han att ta avstånd från mänskligheten, men hans avstånd uttycker sig i form 

av isolering från samhället och alla dess medborgare. Hans enda kontakt med den yttre 

världen blir Lorry – Silk Spectre, som han lever tillsammans med. Lorry väljer, så smånigom, 

att lämna Dr Manhattan när hon inser hur han blir mer komplex som en varelse och okapabel 

till att agera och leva som en människa. Dr Manhattan blir även positionerad som ett 

maktelement i filmen, på grund av sina förmågor. Staten försöker att hålla sig fast vid honom 

så hårt det bara går, samtidigt som den upplever Dr Manhattan som ett hot.   

2.2.6 Osbourne White 

Osbourne White är, den så kallade, världens smartaste människa. Det han 

även gör är att han marknadsför aktionfigurer i sin egen avbild i form av 

serietidningar och leksaker som tyder på en attityd mot självförbättring som 

presenteras i ett ironiskt ljus.
55

 Han visar sig även vara den som ansvarade 

för alla mord på de maskerade hjältarna och särskild, Comedian. 

Motivationen och drivkraften bakom hans handlingar, i samband med 

morden, syftade till att skapa fred. Han påpekar det vid flertal tillfällen i 

filmen, om hur Väktarna kan bidra med fred över hela jorden och inte endast i USA. Hans 

besatthet blir mycket stor och så dominerande att han väljer att offra allt som kan komma i 

vägen för att detta skall kunna ske. Både hans vänner och andra människor ses som 

nödvändiga uppoffringar, för att fullborda sin plan: – ”Kill millions to save billions” – som 

han själv motiverar sina handlingar i filmen. Det är här som Alan Moore upprepar företräde 

för den enskilde, men av intresse för det kollektiva, där Osbourne White som den enskilde 

agerar i “statens” kollektiva intresse.
56

  Han räknar ut konsekvenserna av de handlingarna som 

var på väg att utspelas mellan de olika länderna, USA och Sovjetunionen, och bestämmer sig 

för att hans uppoffring är relativt liten i förhållande till det som kan bli påföljden, om han inte 

ingriper. Ingripandet från hans sida sker då han spränger en bomb i en stad med syftet att få 

det att se ut som att det är Dr Manhattan som utfört detta för att avskräcka befolkningen för 

Dr Manhattan runtom i världen och på detta vis, stabilisera oron mellan stormakterna, USA 

och Sovjetunionen. Resultatet för det blir att dessa två länder i rädslan för Dr Manhattan, 
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lägger ner krigsförhandlingarna och skapar fred med varandra, men allt detta till priset och 

bekostnaden av alla offer för bombningen.  

Denna radikala handling accepteras inte av alla Väktare, särskilt inte av Rorschach, som 

vägrar att acceptera handlingen som något positivt. I samband med dessa handlingar stoppas 

Rorschach av Dr Manhattan, då Rorschach uppmanade Väktarna om att denna handling, trots 

neutraliseringseffekterna mellan länderna, fortfarande är omoralisk och att alla måste få veta 

sanningen. Trots att Rorschach är medveten om Dr Manhattans överlägsenhet gentemot 

honom själv, väljer han att konfrontera honom oavsett, genom att säga att det är bäst att du 

stoppar mig, för att mänskligheten har rätt att få veta sanningen. Påföljden av det blir att Dr 

Manhattan inte ser någon annan utväg än att döda Rorschach för att hindra spridningen av 

hans budskap.  

Det intressanta med Osbourne White är att trots den antivåldsamma inställning som präglade 

hans identitet inom Väktarna, väljer han att genomföra en sådan handling som stred mot hans 

egna principer. Hans egna subjektspositionering placerade honom, så smånigom, utanför de 

andra Väktarna, vilket bidrog till att han tog initiativet till de handlingarna som han valde att 

utföra sedan på egen hand. White kan ses som en individ som konstruerar diskurser för att 

återbekräfta och stärka sin egen subjektsposition. Detta gör han dels genom att han mördar 

Comedian och dels att han står bakom bombattacken, där han på sätt och vis skapar sina egna 

villkor och styr in handlingarna i den riktningen han vill förändra situationen.   

2.3 Analys utifrån Maktperspektiv 

2.3.1 Staten 

Jag ser det som att filmen använder betraktaren som en aktiv deltagare och undersökare, 

tillsammans med karaktärerna i filmen, då den är uppbyggd som en fiktivbaserad 

undersökning, vilket gör att en betraktare kan bli positionerad som en undersökare. På ett 

övergripande plan ser man tydliga spår av de olika diskurserna om makt, ideologier och 

identitet som bidrar på ett effektivt sätt till karaktärernas förmåga till självinsyn. När staten 

som maktstruktur upptäcker dessa hjältar, samt deras förmåga att kunna inverka på samhället, 

blir Väktarna ideologiförklarade inom samhället med hjälp av massmedia. När det väl sätter 

igång, får de med tiden en funktion av marionett-dockor och legosoldater. Foucault, menar att 

den diskursiva makten, i Watchmen’s/Väktarnas fall staten, styr individernas sätt att tänka, 
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analysera och uppfatta världen på.
57

 Ett exempel på det kan vara kriget i Vietnam, där USA’s 

soldater blev uppmanade för att delta i kriget. En sådan företeelse sker tydligt via statens sätt 

att styra sina medborgare på i filmen. Denna form av maktutövning genomsyrar, i stort sett 

hela filmen, då i vissa fall direkt genom att ge order; och i andra fall med en indirekt form 

genom manipulering.  

Diskursen som uppstår mellan staten och Väktarna, sker först på ett indirekt plan och ett 

exempel på det är när staten skickar dem att delta i Vietnamkriget, främst för statens vilja. 

Statens enda eftersträvade mål förblir att bibehålla makten över sina medborgare och 

framförallt att behålla makten uteslutande för sig själv. Denna makt uttrycker sig i form av 

disciplineringen av medborgare, då staten börjar inse att Väktarna har stor makt och 

inflytande över befolkningen och ser detta som ett hot vilket leder till att Väktarna avskaffas 

av staten. Börjesson & Rehn (2009) redogör även hur ideologin kan bli ett element för falskt 

medvetande genom att övertyga befolkningen om att de har makt och kontroll över det 

samhället som de lever i, när det i själva verket är staten som har makten.
58

 Efter att Väktarna 

insett att de har blivit styrda och kontrollerade av staten men även maktlösa inför 

medborgarna då Väktarna har förlorat deras tillit, väljer staten att inta ett direkt maktutövande 

ställningstagande mot Väktarna och exkludera och förbjuda dem. Detta kan kopplas ihop med 

Börjesson & Rehn (2009) där de talar om en kontroll som kan utövas genom inklusion och 

exklusion – där det skapas ett ’vi och dem’.
59

 Först kontrolleras Väktarna genom inklusion, 

där de blir en del av staten och hyllas av samtliga medborgare i USA, men senare förvandlas 

till exklusion, där Väktarna förbjuds och utesluts som statens medhjälpare. I slutet av filmen 

väljer USA även att gå ihop med Sovjetunionen för ett samarbete där, trots sitt förakt mot 

varandra, väljer båda sidorna att gå med på denna överenskommelse för att kunna bibehålla 

sina maktpositioner till vilket pris som helst. Denna strategiska handling som kom från statens 

sida var även ett sätt att avskaffa de gamla ideologierna.   

2.3.2 Ideologier 

Det är en scen i filmen som synliggör hur subjektspositioner konstrueras socialt när 

Comedian, bland annat, motiverar och framför till Daniel sin åsikt starkt mot samhället (Bild 

1, s.24). I samband med förebyggandet av ett uppror med en folksamling som protesterar på 

en offentlig plats, stöter de på negativt motstånd från själva samlingen. När detta väl börjar 

                                                             
57 Sohlberg (2008), s.251. 
58 Börjesson & Rehn (2009), s.71. 
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ske, utbryter Comedian i våld och aggression mot denna folksamling. När Daniel försöker 

hindra honom med frågan -”Vad är det du håller på med?”- Svarar Comedian med att han 

beskyddar folket från sig själva och att Väktarna är de enda som folket kan få hjälp av. Deras 

gemensamma mål var att skapa ett bättre samhälle för alla, men denna dröm började hamna 

mer i skuggan, i samband med de olika omständigheterna och hindren som uppstod, där den 

gemensamma synen kring samhället började förändras, en efter en. Här kan man se hur en 

diskurs om vad som är bäst för folket faller sönder i sin motstridighet och hjältarnas skilda 

positioneringar, som de själva hade skapat och som de eftersträvade för att bevara. De 

gemensamma värderingarna, mål och strävan till att skapa en bättre värld började sjunka med 

tiden, där de slutligen väljer att gå skilda individuella vägar.  

 

Bild 1. Screenshot från filmen Watchmen. 

De individuella vägarna omvandlades till ramar och blev deras egna burar som de så 

smånigom låste in sig själva i, utan att kunna senare ta sig ur. Comedian insåg att han med 

tiden blev alltmer omoralisk, där denna egenskap började genomsyra honom. Med insyn till 

det, började han acceptera den nya rollen alltmer och började leva med förakt mot sig själv 

efter dessa ramar. Comedians förakt sträckte sig även ut till samhället och dess medborgare.  

Synen på samhället samt sig själva som aktivt agerande individer i den, gav upphov till ett 

bredare fält för utövningen av Väktarnas egna privata ideologier. Det som förenade alla 

Väktare, var deras ursprungliga ideologier kring att rädda mänskligheten, som med tiden 

utvecklade sig till en allt högre grad av ett individbaserat agerande samt ett eget personligt 
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förhållningsätt till mänskligheten. Comedians agerande i scenen som presenteras på bilden 

ovan (Bild 1, s.24) är en akt av desperat handling mot de pågående diskurserna kring staten 

och samhället och även honom själv. Comedian, som en produkt av de diskurser som uppstod 

under hans liv kan ses som hatet mot det experiment som staten utförde när han skickades till 

Vietnam.  

Ideologier kan träda fram i olika frågor, men det som uppmärksammas i scenen (Bild 1, s.24) 

är just vilka vändningar och former dessa ideologier kan inta. Det intressanta med 

ideologierna som tidigare nämnts, är hur de träder fram och växer som en omöjlig och 

oundviklig aspekt. När den ena ideologin börjar förlora sin funktion eller tappa sina 

anhängare, uppstår ett annat samband med sin strävan efter att förgöra den tidigare ideologin 

som bildar en ideologi i sig.  

2.3.3 Subjektspositioner 

2.3.3.1 Daniel och Rorschach 

I samband med undersökningen av mordet på Comedian, möts två gamla hjältar/vänner, 

Rorschach och Daniel. Dessa två startar en undersökningsprocess som slutligen leder till att 

de andra Väktarna blir inblandade.  

Innnan själva undersökningen på mordet, möts dessa två karaktärer hemma hos Daniel. Under 

mötet uppstår ett samtal som baseras på återblickar av deras gamla liv som de levde innan 

Väktarna förbjöds. Daniel har släppt taget om sin roll som den maskerade hjälten och har 

börjat leva ett helt vanligt liv medan Rorschach uppmanar Daniel till att återvända som Night 

Owl och uppmanar honom till samarbete för utredningen kring mordet. Här uppstår två olika 

subjektspositioneringar mellan dessa två karaktärer, där Daniel intar en position av 

framåtriktande individ som har lämnat sitt förlutna bakom sig med nedvärderad syn på deras 

gamla liv och Rorschach försöker att övertala honom till att komma tillbaka. Under samtalet 

med Rorschach markerar Daniel även att han har etablerat sin nya identitet där den gamla 

istället får hänga kvar i hyllan. Han ser inget värde i den gamla identiteten längre, precis som 

ett förbipasserat stadie som inte behöver återtas upp igen. Trots det som han har åstadkommit 

tillsammans med andra Väktarna anser han att denna identitet har tagit slut eftersom 

subjektspositionen inte har en aktiv funktion inom de nyrådande diskurserna. Det kan ses som 

en form av underodnad identitet som en konsekvens av de tidigare diskurserna mellan 

Väktarna och staten, där de var indirekt styrda av staten i exempelvis populariseringen av 
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Väktarna och medverkan i Vietnamkriget. Daniel får helt enkelt börja leva med det lilla som 

han har fått behålla utifrån sin gamla hjälteidentitet. Resultaten till Daniels positionering kan 

bli en följd av diskurser som staten hade bidragit med som slutligen förändarade Daniels 

hjälteposition. 

Daniels inaktiva hjälteposition konfronteras av Rorschach som intar en motsatt positionering 

med en hjälteposition. Hans utgångspunkt är att det är absolut nödvändigt att föra vidare 

utredningen och särskilt viktigt för Daniel är att ta tag i sin gamla identitet och bli den som 

han verkligen är, hans sanna identitet, som Rorschach menar.  

Under det pågående samtalet mellan Rorschach och Daniel, blir det tydligt hur lätt 

Rorschachs positionering tar över Daniels. Orsakerna kring detta är varierade, dels kan 

Rorschach upplevas som fast- och konkretdefinierad utifrån sin subjektsposition, dels kan det 

bero på att hans förhållningssätt och subjektsposition är något som har präglats av de tidigare 

diskurserna som han har stött på under sin livsgång, bland annat hans barndomsdiskurser.   

 

Bild 2. Screenshot från filmen Watchmen. 

Margaret Wetherell problematiserar identitetbegreppet genom att ställa frågan: ”Vem är det 

som egentligen talar när jag talar?”.
60

 I mötet mellan Daniel och Rorschach kan just denna 

fråga ställas, där man tydligt kan se kopplingar till hur Rorschach talar för Daniel och hur 

hans subjketsposition blir starkare och dominerande över Daniels. 

Rorschach påpekar att den nya Daniel inte är han själv, utan det istället är en ny identitet för 

att kunna dölja det som han en gång i tiden har varit. Rorschach försöker övertyga Daniel om 

att han förnekar sin sanna identitet genom att hävda sig själv med den nyare 

subjektspositioneringen. För att återkoppla vidare till Margaret Wetherells fråga kan man se 
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hur Daniel befinner sig fortfarande i det stadiet där han fortfarande ställer den frågan till sig 

själv.
61

 Subjektpositioneringen sker dels via att Daniel markerar sin nya subjektsposition och 

position, medan Rorschach återintroducerar Daniel för hans äldre hjälteposition som Night 

Owl. På det här sättet lämnas Daniel kring sin ifrågasatta subjektspositionering som han 

börjar ifrågasätta och bearbeta, för att kunna definiera den tydligare, dels för andra, men först 

och främst för sig själv.   

”Positions in discourse are seen as providing us with the content of our subjectivity”.
62

 Med 

detta menar jag att Burr (2003) förklarar och tydliggör hur innehållet hos individens subjekt är 

kopplade till/beroende av diskursernas ramar, i det här fallet konstruerade från olika håll som: 

staten, Väktarna och Daniel själv. Dessa ramar kan bli rätt svåra att bryta sig ur när de är 

väletablerade. I det här läget uppstår en situation där man väljer att antingen behålla sin 

positionering eller söka andra diskursiva sammanhang som möjliggör nya subjektspositioner 

och gör det möjligt för utveckling att äga rum. Här, rör det sig om hur man väljer att placera 

sig själv och samtidigt positionerad av de andra, där Rorschach placerar Daniel på ett sätt som 

gör att hans gamla identitet fick mer erkännande och värde, medan den nya positioneringen 

som Daniel hade valt hade gett honom en roll av en underordnad medborgare som har ingen 

som helst möjlighet till att agera och påverka samhället utifrån de nyangivna ramarna. Det här 

bidrar till en hel del konflikter och motstridigheter mellan olika subjektspositioner inom en 

och samma karaktär som syns tydligt i diskursen mellan Daniel och Rorschach. Daniels 

ifrågasättande blir om den gamla identiteten överhuvudtaget var nödvändigt eller bidrog med 

något både för samhället, men i första hand för Daniel själv.  

                                                             
61 Ibid. 
62 Burr (2003), s.119. 
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Bild 3 Screenshot från filmen Watchmen. 

På bilden ovan kan en övertydlig representaion ses, just på Daniels identitet samt 

subjektspositionering (Bild 3, s.27). Det intressanta här är även att Daniels 

subjektspositionering börjar glida tillbaka till hans gamla identitet Night Owl. Det sker via 

hans dräkt som hänger bakom honom på bilden ovan (Bild 3, s.27), den är i sig en 

representation för den gamla identiteten som han valde att lämna bakom sig. På det här sättet 

vänder och vrider karaktären kring de existensiella frågorna kring sin identitet. Trots att 

Daniels gamla identitet var en form av positionering gentemot skurkar, en form av 

förlängning av självet där det uppstår en inre dialog mellan den gamla och den nya Daniel. 

Här rör det sig om idelogin som Daniel har släppt taget om för att kunna gå vidare. Men i 

själva verket är det inte endast Daniel själv som var tvungen att släppa den, utan det är 

ideologin som hade släppt Daniel genom förbudet mot Väktarna. Som tidigare nänmts om 

ideologins funktion som en konserveringsmekanism för att bevara individernas sociala koder, 

har denna mekanism slutat att leva kvar i honom eller blev åtminstone förnekad av staten om 

Väktarna som en ideologi.  

2.3.4 Rekonstruktion/Motstånd 

Diskurser bidrar till förskjutningar mellan ideologier och identiteter och när detta väl börjar 

äga rum uppstår det rekonstrueringar kring själva identiteterna.
63

 Dessa processer bidrar till en 

bearbetning samt utveckling, där utvecklingen behöver dock inte alltid ses som en positiv 
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riktning. Detta kan i sin tur även innebära att om man väljer att gå undan de här 

diskurserna/debatterna, intar man ett motståndsbaserat förhållningssätt. Staten och 

ideologierna i filmen Watchmen kan bli påträngande debatter där medborgarna tvingas att 

delta i dessa utan någon förfrågan med ställda krav från staten, bland annat för att delta i 

Vietnamkriget. Dessa debatter handlar även om att staten har styrt och vänt sig och dess 

medborgare emot Väktarna. Väktarna i sig kan ses som en motståndsform för de påträngande 

debatterna som staten utsätter sina medborgare för. Kriget i Vietnam och det kalla kriget med 

Sovjetunionen är en medvetet baserad handling av staten och dess ideologireformer som blir 

så pass dominerande att alternativa diskurser blir i stort sett omöjliga.
64

 När Väktarna 

återuppstår kan det ses som en motståndshandling och formande av en alternativ diskurs, där 

de maskeras och agerar utan att kunna bli avslöjade. Maskeringen blir ett resultat som ses av 

samtliga Väktare som ett nödvändligt verktyg för att kunna bevara sin integritet. Detta kan ses 

som en form av skydd och bidrar även till Väktarnas flykt från de konstantuppkommande 

diskurserna som uppstår i samhället.  

2.3.5 Förskjutningar 

Hela Watchmen-karaktärernas tidigare liv som hjältar beskrivs, på ett intressant sätt, av Prince 

(2011): ”these masked adventurers are nothing more than normal humans in great physical 

condition who like to dress up and go after ‘‘bad guys’’.
65

 De var helt enkelt aldrig något mer 

än helt vanliga människor som gömde sig bakom maskerna, där det enda som skiljde dem åt 

från resten av medborgarna var att deras vanliga identiteter gömdes bakom deras masker. 

Introduktionen av de olika identitetsskiftningarna i filmen kan uppfattas till en grad där de kan 

nästan anses en aning naiva, men denna representation kan ha en funktion av en övetydlighet i 

filmen som omvandlas, så smånigom, till en mer komplex form i filmen. Med detta menar jag, 

hur karaktärernas identitet börjar krocka mer med deras identitet som uppstår i samband med 

utvecklingen i filmen.  

Anledningen till att subjektspositionerna börjar bli mer otydliga, är att de förskjutningar som 

sker i samband med filmens händelseförlopp, där karaktärerna börjar utveckla en mer abstrakt 

och svårtydlig form av identitet, där till exempel, Comedian agerar som en extremt omoralisk 

individ samtidigt som han föraktar det, men ändå väljer att fortsätta att förhålla sig till det. 

                                                             
64 Prince (2011). 
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Maskeringseffekten kan ses som ett utryck för identitetskris som i sin tur bidrar till att den 

gamla identiteten ser ut att vara mindre värd och okapabel i sin funktionalitet. 

Maskeringsmomentet i filmen, valde jag för att se detta som en symbol av rekonstrueringen 

av sin egen identitet, som redogör förändringen hos individen. Detta stadie kan även ses som 

en form av experiment som kan anses vara nödvändigt för att senare bidra till en mer tydlig 

förståelse för sig själv som en individ samt sin egen identitet.  

3. TOLKNING OCH RESULTAT 

Frågeställningen i denna studie handlar om att fråga hur identitet påverkas, konstrueras och 

framställs via de olika diskurserna i filmen Watchmen. Subjektspositioneringar är något som 

uppstår och förändras nästan löpande och konstant i filmen. Till en början uppstår de som 

givna och självklara, men dessa positioneringar börjar senare ta olika former. Som betraktare 

blir man erbjuden att söka fram och försöka att fastställa en position som senare erbjuder 

möjlighet till att kunna utifrån denna, skapa och förhålla sig till de andra diskurserna. Dessa 

processer sker i stort sett hela vägen och ändå fram till slutet av filmen. De olika identiteterna 

tappar sina ursprungliga innehåll och på samma gång värden i samband med att de flyttas ur 

sin ursprungliga kontext. ”Perhaps ultimatelly, all of the characters and American identities 

are presented in an ironic light to a satirical aim”
66

, vilket främhäver den dolda agendan i 

filmen med ett sätt att visa upp verkligheten genom fiktiva karaktärer och handlingar. 

Diskurser i filmen bidrar till olika låsningar för karaktärerna som i sin tur ställs inför krav på 

utveckling, delvis för att kunna bevara sin subjektsposition och dels för att byta ut den mot 

någon annans, där mötet mellan Rorschach och Daniel är ett exempel då Rorschach försöker 

påtvinga sin subjektsposition på Daniel genom att övertala honom för att återta sin tidigare 

hjälteposition.  

Ännu en aspekt som framstår är hur de olika identiteterna rekonstruerar sig själva för att passa 

in i de dominerande diskurserna och samtidigt inte förlora sin ursprungliga subjektsposition. 

Subjektetsposition är inget som kvarstår, utan förändras likt en levande varelse. Detta innebär 

att subjektet inte har tydliga ramar i sin fysiska form, utan snarare positioneras och 

ompositioneras i förhållande till diskursernas ramar.
67
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De diskursiva ramarna uppstår och skapas både som givna och dominerande diskurser. Den 

diskurs som upplevs som naturlig skapas som en miljö där individen känner igen sig och kan 

snabbt ta vara på den genom aktivt deltagande med utrymme för till synes fritt agerande. Den 

onaturliga/dominerande diskursen kan bli ett fall där individen förflyttas på grund av 

dramatiska händelser ur sin naturliga och tidigare bekanta diskurs/kontext som hindrar 

förmågan och möjligheten att bevara sin subjektsposition. Det här kan i sin tur bidra till 

identitetsberövning som kan följas av olika former av kriser.
68

 Berövande kan ske i olika 

former, där ett exempel i filmen visar hur Daniel blev berövad sin identitet eller även de andra 

Väktarna när de förbjöds. En annan ofrivillig utsatthet för dominerande diskurser kan 

exemplifieras med Rorschachs barndom och uppväxt som producerade begränsade 

förutsättningar för utveckling. Ytterligare ett exempel för det kan bli staten som ett 

maktelement, som utövar och tvingar, genom styrande och manipulerande 

subjektspositioneringar och diskurser mot befolkningen för att bibehålla sin maktposition.  

Diskurser i filmen och miljöbyten sker inte alltid på grund av individens strävan av att hamna 

i dessa, utan dessa diskurser snarare uppstår löpande och utan någon tid och möjlighet att 

förbereda sig inför dem, precis som jag upplevde vid ankomsten till ett nytt land samt i 

tillträde till de nya skolorna.  

De konstruerade hjältarna blev slutprodukter av deras livslärande processer samtidigt som 

hjälteidentiteten blev ett medium, som uppstod för att kunna bli en aktiv och värdig deltagare 

i samhället. Identiteter bland Väktarna skapades även utifrån de givna förutsättningarna som 

ett medel för interaktioner och kommunikation mellan varandra. När den aktuella identiteten 

inte ansågs räcka till, gav det upphov till en ny identitetsuppståndelse i form av 

subjektspositionsbyte.   

I ett skolpedagogiskt sammanhang kan detta jämföras med en elev som blir tvungen att byta 

skola som på längre sikt ställer krav på att eleven får börja anpassa sig efter de nya sociala 

ramarna och vänskapskretsarna. I en sådan situation kan följden bli att eleven blir utsatt för 

identitetsberövande. Detta berövande kan ske både på ett medvetet och omedvetet plan, samt 

direkt och indirekt. När en elev byter skolmiljö sker det på ett medvetet plan då denne är 

medveten om att en förändring kommer att ske; det omedvetna planet kan ske i samma 

exempel då eleven börjar få identitets- och beteendeförändringar i samband med nya 
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umgängeskretsar. Det direkta planet sker i samband med tvångsmässiga omständigheter då 

exempelvis en umgängeskrets kan ställa krav på beteendeförändringar – socialt 

kommunikativa- och intresseförändringar, det här ställer höga krav på eleven. Det indirekta 

planet sker i samband med miljöinflytanden på eleven som bidrar till utvecklade förändringar 

utan att denne märker det själv. Stuart Hall påpekar även om hur individernas databas 

påverkas av populärkultur, bland annat media och television, som han kallar för ”system av 

begrepp vi bär på”, där den underlättar avläsnings- och uppfattningsförmågan för att läsa av 

och ta in omvärlden.
69

 Den uppfattningsförmågan underlättas på det sätt att individerna, 

eleverna, hämtar sina referensmaterial från populärkulturen, och det är därifrån de bygger sin 

socialkommunikativa bas på.   

4. SLUTDISKUSSION 

4.1 Återkoppling till det pegagogisika sammanhanget 

Ett exempel för dominerande diskurser kan exempelvis ske i ett pedagogiskt sammanhang vid 

ett lektionsmoment när läraren står och introducerar ett tema och startar upp en diskussion i 

klassrummet som senare leder till bristen av intresse hos elever på grund av den dåliga 

motivationen eller bristen av intresset för ämnets innehåll och lektions upplägg. 

Som tidagare nämnt, har populärkulturen ett stort utrymme i ungdomarnas vardag och på det 

sättet utgör en betydelsebärande aspekt i deras identitetsskapande. Om det är något som tar ett 

stort utrymme, kan man konstatera att det är ett effektivt medium med ett starkt inflytande och 

en välkommunicerande form. Genom att ta del av populärkultur, kan pedagogen utveckla en 

bättre förståelse och förmåga för de kommunikativa processerna i undervisningen.  

I undervisningssammanhanget, under min VFU upptäckte jag hur vissa pedagoger hamnade i 

situationer där eleverna valde att positionera sig i en, allt högre grad, motståndsbaserad form 

gentemot pedagogen. Det kan utlösa sig i form av subjektpositioneringskrockar som kan 

skapas på grund av den bristande förmågan hos läraren att ta till sig elevernas skilda 

subjektspositioner. Ett sätt att förebygga dessa konflikter kan ske genom identitetsskiftningar 

och förändringar inom subjektspositioneringar, nämligen att pedagogen tar hänsyn till 

elevernas ointresse och försöker anpassa en undervisningsmetod, men ändå behålla samma 

innehåll. Genom att göra dessa anpassningar kan innehållet bli i allt högre grad tillgängligt. 
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En aspekt som förklaras av Burr’s (2003) konstaterande är att:”Language is a crucial site of 

identity negotiation and of power relations”.
70

 Det innebär att grunden till 

subjektspositioneringar ligger i språket, därav de kommunikativa processernas betydelse, och 

om pedagogen har en förmåga att anpassa sitt språk, kan innehållet bli komunicerbart på flera 

plan.  

Min undersökning riktar sig i första hand till ett pedagogiskt sammanhang. Media i dag tar 

stort utrymme bland ungdomarnas utveckling och identitetsskapande, där barnen tar till sig 

information. ”Vår verklighetsbild domineras alltmer av populärkulturella tecken”.
71

 Därmed 

vill jag med denna uppsats lyfta fram denna betydelsebärande aspekt. Med hjälp av 

filmanalysen, försöker jag att få en bättre förståelse och bild för hur de olika identiterna 

skapas och interagerar idag i ett populärkulturellt sammanhang. Det intressanta är även att 

trots att populärkulturen inte kan jämställas med finkulturen, är den fortfarande en kultur som 

tar ett stort utrymme bland ungdomarna idag.
72

 Som tidigare nämnt i inledningen och 

bakgrunden, använde jag, som barn, populärkultur som ett verktyg och hjälpmedel för att 

kunna finna den bästa anpassningsförmågan efter den nya miljön jag befann mig i.  

Identitet är en produkt av social kommunikation och umgänge; den är tid-, rum- och 

platsrelaterad. Populärkultur utgör även en stor del av sociokommunikativa processer hos 

elever. Med instudering av olika former av populärkultur kan läraren erövra 

ungdomskulturen som i sin tur kan bidra med underlättad social förmåga inom 

kommunikationen och bättre förståelse för sina elevers skilda subjektspositioner. Eftersom 

populärkultur blir en så pass dominerande och betydelsebärande aspekt för identitetsskapande, 

lär sig eleverna eventuellt att analysera utifrån den berättande formen som introduceras i dessa 

filmer. Denna berättande form kan kopplas samman med imitationsformer i sociala koder, 

nämligen utvecklingar av eget slang och jargong inom kommunikationen. Följaktligen kan en 

pedagog erövra dessa kommunikativa processer för att med hjälp av dessa kunna bygga broar 

mellan de olika kulturerna för ungdomarna.  
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