
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 



 

Abstract 

This essay examines the appearance of non-normative bodies in three films from the 

Marvel Cinematic Universe; The Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013) and 

Avengers: Age of Ultron (2015), in an attempt to find qualities that might suggest queer, 

non-binary or gender disruptive attributes, in addition to looking at how the movies 

handle them. Using a combination of feminist film theory, queer theory and discourse 

analysis, the Otherness of these bodies are put into contrast with the normative and 

hegemonic gender expressions employed by the protagonists, the heroes of the films. 

While the study finds several indications of transgressive bodies and ‘gender ambiguity’ 

among the creatures and beings who play the part of inhuman threat, as well as the 

presence of discourses that paint them as threatening partly because of these qualities, 

they remain blurred and ill-defined, their queerness inferred rather than overt. The 

preferred reading, the analysis suggests, offers little in the way of identification, but all 

the more with regard to oppression. The way these bodies are treated in all three films 

implies that the tolerance for bodily deviance is virtually non-existent, and that a 

defining quality of masculine leadership is the ability to banish them from existence. 
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Inledning 

Sedan år 2000 har mängden filmer med superhjältar som huvudpersoner formligen 

exploderat. Under det nya millenniet har det visats mer än dubbelt så många 

superhjältefilmer som under de föregående 50 åren tillsammans (Coyne et al. 2014). 

Marvel är en av de största aktörerna; med ursprung som serietidningsförlag har de varit 

med och skapat många av de idag ikoniska superhjältarna, och från att ha licensierat 

sina karaktärer till andra filmbolag har de gått till att själva bli producenter, och skapa 

sitt eget, sammanlänkade universum. Sedan den första filmen, Iron Man (2008), har 

Marvels filmuniversum utökats med ytterligare 12 filmer, och nio till är under 

produktion (Savage 2015). Alltså är det minst sagt ett kulturellt fenomen värt att studera 

närmare. 

 

Marvels superhjältar är till överväldigande majoritet män, och vid denna uppsats 

publicering har ingen kvinnlig superhjälte fått någon ”egen” film, det vill säga en film 

som kretsar kring en specifik hjälte, snarare än flera stycken i ett team (Captain Marvel, 

som släpps 2018, blir den första). Hittills är Black Widow den enda kvinnliga 

superhjälten i gruppen the Avengers, och som andra visat finns det flera problematiska 

aspekter i hur hon presenteras (Kransvik 2016). Ett par viktiga biroller spelas av svarta 

män, med Nick Fury som tydligast exempel, bland annat eftersom karaktären är vit i de 

serier som är filmernas förlaga. Black Panther (2018) blir den första filmen med en 

svart hjälte i huvudrollen, och hittills har ingen svart, kvinnlig hjälte synts i någon film. 

Även de manliga hjältarna sitter fast i de ideal och de normer som definierar 

maskulinitet och sätter gränser för vilka uttryck som anses passa män (Fleming 2015). 

 

I den undersökning som följer kommer jag att fokusera på kön, så som det spelas och 

konstrueras i tre av Marvels filmer, The Avengers (2012), Thor: The Dark World 
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(2013), och Avengers: Age of Ultron (2015). Filmerna är utvalda eftersom de alla tre 

innehåller karaktärer vars kön och könsuttryck inte är helt tydligt manliga eller 

kvinnliga. De två första innehåller varsin utomjordisk invationsarmé, vars soldater 

agerar slagpåsar åt protagonisterna och av olika anledningar inte könsbestäms. Den 

sistnämnda innehåller två artificiella intelligenser som båda använder fysiska, 

antropomorfiska kroppar, och så att säga “väljer” ett könsuttryck. 

 

Jag vill undersöka vad denna relativa otydlighet i fråga om kön kan säga om 

karaktärerna, och vad det får för konsekvenser, om några, för dem. Kan de läsas som 

icke-binära i sina könsuttryck, och behandlas eller presenteras de som så i filmerna? 

Jag tänker närma mig frågan genom att titta på hur kroppar i film har fått sina kön 

bestämda, och hur den manlighet eller kvinnlighet som blivit resultatet inte bara 

påverkat hur kropparna behandlas, utan även förändrat vad det innebär att ha en kropp. 

Jag hoppas därmed ge en indikation på om filmerna tillåter dessa karaktärers kroppar att 

vara icke-binära, vilken roll eller status de i så fall har, och vad det säger om filmernas 

förhållningssätt till kön i allmänhet och könsöverskridande i synnerhet. 

 

Så om de manliga och kvinnliga idealen är snäva i Marvels filmer, finns det någon som 

helst plats för könsuttryck som ligger bortom denna tvåkönsnorm? Kan det finnas fler 

kön än två i en fiktiv värld som upprepar stereotypa föreställningar om kön, och som 

försäkrar oss om deras riktighet? I den här uppsatsen ämnar jag leta efter just detta, i 

syfte att undersöka om kön i Marvels filmer, precis som i den verkliga världen, stretar 

emot de ideal och de normer som lagts på dem. 
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Syfte och frågeställning 

Är superhjältar också supermänniskor? Är tanken att vi som ser på dem också ska se 

upp till dem? Med deras nuvarande popularitet i åtanke, hur länge eller kort den nu 

varar, är det kanske läge att fråga vilka “de” är. Var de kommer ifrån, vad de gör och 

vilka de gör det för. Och mot. Om jag hade möjlighet skulle jag gärna fråga dem ifall de 

vet varför de ser ut som de gör, och varför de andra, ”fienden”, ser helt annorlunda ut. 

 

Syftet med den här uppsatsen är just att undersöka vilka könsuttryck som får synas, hur 

de behandlas, och om de kan läsas som queera. Identifikation är en viktig del av en 

engagerande berättelse, och att finnas representerad i den bekräftar åskådarens identitet. 

Om det finns utrymme för mer inkluderande karaktärer eller karaktärsegenskaper kan 

det bekräfta icke-binära och transpersoners existens, men om den behandling de får i 

berättelsen speglar den behandling som gruppen får i verkligheten (eller visar en ännu 

värre behandling), så förstärks istället förtrycket, och förtryckarna får bekräftat att de 

gör rätt (Kirkpatrick 2015, Sarkeesian 2013, Lavigne 2015, Dill et al 2008). 

 

Detta är naturligtvis inte ett problem som går att lösa i denna uppsats, eller ens med tre 

filmer, men det jag kan göra är att visa på möjligheter och svårigheter, och med hjälp av 

tidigare queerfeministisk filmforskning ge tänkbara tolkningar. Trots att jag alltså inte 

letar efter ett uttömmande eller entydigt svar, kan en formulerad fråga ändå ange 

riktning och fokus, åt författare såväl som läsare. Det handlar främst om ur vilken vinkel 

jag väljer att angripa ämnet, och frågan som jag återkommit till under arbetet är helt 

enkelt: Hur presenteras och hanteras normbrytande kroppar i de valda filmerna? 
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Teori och metod 

För att kunna svara på den frågan kommer jag att använda mig av tidigare forskning 

kring kroppar och normer; hur kön och kropp hänger ihop, innebörden av att ha en 

kropp och vad som kommuniceras bara av att den existerar i ett givet sammanhang. 

Eftersom queerteori i stor utsträckning ägnar sig åt vad som konstituerar den 

normbrytande kroppen och hur kön skrivs på olika typer av kroppar känns den som en 

naturlig ingångsväg till ämnet. Den komplementeras av feministisk filmteori för att få 

en uppfattning om betydelsen av vad som ses som manligt och kvinnligt i film, och av 

diskursanalys för att se hur normer uttrycks och upprätthålls genom språket. Dessa tre 

fält korsar och tangerar varandra, och ger tillsammans möjlighet att betrakta ett ämne ur 

flera perspektiv. 

 

Queerteori 

Tiina Rosenberg säger att queerteorins centrala fråga är hur heterosexualitet definieras 

av och definierar homosexualitet som något onaturligt (Rosenberg). För att denna 

definition ska fungera krävs också två motsatta kön, man och kvinna, som kan vara 

antingen heterosexuella - det vill säga ha sexuellt begär till det motsatta könet -, eller 

homosexuella - det vill säga ha sexuellt begär till sitt eget kön (Butler 1990, 17). 

Queerteori ska därför kritiskt granska termerna, och visa hur de och andra begrepp och 

normer (t.ex. ord som naturlig eller riktig) används för att upprätthålla idén om att 

sexualitet och kön grundar sig i en objektiv verklighet, eller i biologin - denna idé är det 

som Judith Butler kallar den heterosexuella matrisen. Att denna matris, eller idé, kräver 

ett så pass omfattande stöd visar enligt Rosenberg att dess syfte är att ”på många olika 

sätt göra heterosexuella kvinnor och män av människor”. Idén är alltså en hegemoni, 

eller en maktstruktur (se vidare avsnittet om diskursanalys nedan).  
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Diane Raymond skriver att queerteori är ett medvetet flyktigt teoretiskt perspektiv som 

problematiserar och dekonstruerar skillnaden mellan queer och norm. Om queer är en 

tydlig, avgränsad grupp eller företeelse så går den att kontrollera och distansera sig från, 

men om det inte finns någon norm, om allt är queer, om vi alla är icke-binära, så 

förstörs själva grunden som den förtryckande, vita, hetero- och cisnormen vilar på 

(Raymond 2003). Eve Kosofsky Sedgwick och Alexander Doty menar att ett sätt att 

göra det här på är att göra så kallade queera läsningar, det vill säga att dekonstruera på 

ytan normativa texter och hitta queera saker i dem, både i syfte att lyfta det faktum att 

människor alltid har queer i sig, samt att visa hur bräcklig och påhittad normen faktiskt 

är (Sedgwick 1990, Doty 1993). Raymond tar dock också upp hur öppet queera 

karaktärers närvaro kan användas för att upprätthålla just skillnaden mellan norm och 

queer (Raymond 2003, 105), och Sasha Torres pekar på hur besök från ”riktiga 

lesbiska” kan försäkra tittare om att en helt eller mestadels kvinnlig ensemble är 

heterosexuella och att deras vänskap är platonisk (Torres 1993). 

 

Skillnaden mellan hetero- och homosexualitet, hur de definieras av varandra, samt hur 

den ena parten är norm och den andra avvikande, beskriver bland andra Diana Fuss som 

att ”den ena (den avvikande, förf. anm.) hemsöker den andra” och att homosexualitet får 

bli heterosexualitetens ”skrämmande [sexuella] Andra” (Fuss 1991, 4). Det Andra, på 

engelska the Other, är ett filosofiskt och fenomenologiskt begrepp som betecknar 

skillnad och kontrast; för att kunna avgöra vad som är ett Jag behövs också ett Andra 

som inte är det. Inom postkoloniala, feministiska och queerstudier används begreppet 

för att beskriva relationen mellan norm och avvikande, accepterat och tabu. Nicole 

Schröder skriver om Annanhet som ”a neat categorization of the world into binary 

oppositions which uphold a standard - the self - and regards all deviations from it - the 

other - as inferior” (Schröder 2003, 136). Som jag beskriver närmare under avsnittet 
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”Begrepp” kommer jag fortsättningsvis även att använda detta ord om de karaktärer 

med normbrytande kroppar som jag undersöker i denna uppsats. 

 

Men som bl.a. bell hooks skriver så räcker det inte nödvändigtvis att synliggöra de 

Andra för att bryta heteronormen. Skillnad kan, med hooks och Douglas Kellners ord, 

bli till en vara eller en upplevelse som går att köpa sig tillträde till (hooks 1992, Kellner 

1995). Som Diane Raymond skriver: ”That heterosexuals now can, like tourists, visit 

glbt [sic] culture does not in itself guarantee social change.” (2003, 105). 

 

Den bild av kön och sexualitet som framträder här är en av närmast konstant hävdande 

och definierande, av upprätthållande och kontrollerande. Judith Kegan Gardiner menar 

att det är just denna insikt, att kategorierna är socialt konstruerade, historiskt varierande, 

och att de i västerländsk kultur tillskrivs personer med en viss typ av kroppar, som är 

feminismens viktigaste prestation under 1900-talet (Gardiner 2004). Gardiners 

påstående har också en annan konsekvens: applicerandet av kön på en viss typ av kropp 

innebär också att en kropp eller en typ av kropp inte kan användas för att avgöra en 

persons kön. Härifrån är det heller inte långt till Butlers tes att kön skapas genom 

upprepat handlande och agerande, och att detta innebär att kön är något vi “gör”, eller 

framför (Butler 1990, 124). Butler framhåller särskilt att detta framförande inte ska ses 

som frivilligt eller ens som ett aktivt agerande av personen i fråga; kön är enligt Butler 

snarare en konstant upprepande och reglerande kollektiv ram inom vilken en person kan 

formas. I den bemärkelsen kommer idén ”kön” först, och utifrån det oupphörliga 

repeterandet av detta kön formas en person (Göransson 2012, 19). 
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Feminism och kroppslighet 

Den här ‘ramen’ inom vilken vi tillåts existera finner sin nästan bokstavliga 

motsvarighet i filmduken. Som en representation av vad som får och inte får synas är 

den snudd på perfekt; de personer och de berättelser som visas är ofta desamma som ges 

utrymme i verkligheten. Det vore i själva verket konstigt om de inte gjorde det, film är 

en del av den kontext, eller den diskurs, i vilken den skapas (Heineken 2003, 6). 

Därmed inte sagt att den är obetydlig; Annette Kuhn har t.ex. skrivit om hur idealiserade 

bilder av kvinnor på TV formar hur vi tycker att ”riktiga” kvinnor är, och kanske ännu 

viktigare, kan vara (Kuhn 1985). Bonnie Dow menar att film trots att den är en fantasi 

eller fiktion ändå kan upplevas som realistisk i hur den porträtterar och behandlar frågor 

och karaktärer. Händelserna och karaktärerna må så att säga vara påhittade, men 

agerandet och konsekvenserna är realistiska i den verklighet som filmen presenterar 

(Dow 1996).  

 

Med detta i åtanke är just den kvinnliga kroppens representation i film något som 

återkommer inom feministisk filmteori. Laura Mulvey, som nästan måste nämnas i varje 

feministisk filmanalys, beskrev i den nu klassiska Visual Pleasure and Narrative 

Cinema hur kvinnokroppen objektifieras genom klipp- och kamerateknik som markerar 

och betonar kvinnans fysiska och sexuella kvaliteter framför hennes karaktär eller 

personlighet. Hon använde sig av psykoanalytiska teorier för att visa hur det här sättet 

att visa kvinnor - som om männen i filmen och publiken i salongen uppskattande och 

utan kvinnans vetskap detaljerat studerar hennes kroppsdelar - framställer dem som 

maktlösa och svaga i förhållande till männen, och hur detta berodde på och speglade hur 

det patriarkala samhället behandlade dem (Mulvey 1975). Men som bland andra Janice 

Radway visat är inte åskådaren bara ett par ögon, och hens kropp och den kontext den 

befinner sig i har stor påverkan på hur en text såsom film eller tv uppfattas (Radway 
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1984). Sammantaget har psykoanalytisk filmanalys och receptionsstudier visat vikten av 

att ta hänsyn både till texten och dess läsare (Heineken 2003, 14). 

 

Yvonne Tasker har vidareutvecklat Mulveys binära uppdelning av aktiv manlighet och 

passiv kvinnlighet i bland annat Spectacular Bodies: Gender, Genre and the Action 

Cinema, som undersöker hur kvinnliga actionhjältar och kvinnlig styrka förklaras i en 

patriarkal kontext (Tasker 1993). Hon skriver att maskulinitet som ideal inte är 

förbehållet den manliga kroppen, att även kvinnor kan ha maskulina kvaliteter, men att 

dessa ofta bortförklaras som modersinstinkt, sökande efter (manlig) auktoritet, eller som 

det förhatliga Andra: onaturlig (ofta överdriven) sexualitet, galenskap, vilt, djuriskt 

beteende eller bara för långt ifrån de kvinnliga idealen om att vara vit, vacker och smal, 

vilket Kathleen Rowe också skrivit om i The Unruly Woman (Rowe 1995). Men även 

om kvinnor kan ha manliga egenskaper så förblir egenskaperna främst förknippade med 

manlighet; de är inte könsbundna, men de är könskodade. De hjälper alltså också till att 

definiera vad som är manligt. 

 

Ett ytterligare sätt att undergräva kvinnlig makt är att göra en stark kvinnlig karaktär till 

grunden olik andra kvinnor. Medan manliga hjältar kan skiljas från andra män endast 

genom mod och styrka, behöver en kvinnlig dito ha egenskaper som andra kvinnor 

aldrig skulle kunna uppnå. Kvinnliga kroppar som det Andra kan också vara 

antagonister, eller till och med spelplats; Heineken skriver om västern- och science 

fictionfilmer där den vita, manliga hjälten ger sig ut för att kolonisera det okända, 

feminiserade och otämjda territoriet (Heineken 2003, 34), och Barbara Creed har pekat 

på hur kvinnlig reproduktion framställs som monstruös, överväldigande och farlig i till 

exempel Aliens och The Matrix (Creed 1990). 
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Dawn Heineken, vars bok The Warrior Women of Television: A Feminist Cultural 

Analysis of the New Female Body in Popular Media används återkommande i den här 

uppsatsen, har i den visat hur den mänskliga kroppen konstruerats utifrån det 

sammanhang den vistats i; från de behov som kapitalismen har av dugliga kroppar, till 

den postmoderna oron för kroppslig invasion, övervakning och förlorad kontroll. 

Heineken tar också upp hur manliga kroppar definieras utifrån devisen “mind over 

matter”; den manliga personen, själen, eller sinnet utövar kontroll och herravälde över 

sin kropp, och kroppen är ett verktyg som kan domineras, och som kan användas för att 

dominera andra, men precis som ett verktyg så är den överflödig när den utfört sitt jobb. 

Det manliga sinnet är alltid sig självt nog, och kroppen kan lämnas därhän när sinnet når 

sitt mål. Den kvinnliga kroppen däremot, säger Heineken, är en del av en kvinnas 

personlighet, det går inte att separera kvinnlig kropp och kvinnligt sinne -de är samma. 

Därför blir också det som händer med kroppen ett större hot; en invasion eller 

penetration av kroppen är som Heineken visar i sin analys av Nikita, Buffy och Aeon 

Flux ett hot också mot kvinnans person. En man kan bli skadad men eftersom hans 

sinne är skilt från kroppen kan han kontrollera smärtan/kroppen och tvinga kroppen till 

att lyda. En kvinna som blir skadad blir ofta också medvetslös, eller åtminstone 

inkapabel och i behov av hjälp (från en man). Kvinnan kan inte betvinga sin kropp, för 

hon är sin kropp (Heineken 2003, 46, 133).  

 

Sammantaget är det alltså tydligt att kvinnliga och manliga kroppar presenteras olika 

och som olika på film, och att dessa presentationer ger en normativ och begränsande 

bild av kön - de spelar manligt och kvinnligt som av naturen givna kategorier. Intressant 

nog sägs detta även, om än ibland implicit, i flera av de i detta avsnitt nämnda texterna. 

Utgångspunkten är inte bara att det på film finns en manskropp och en kvinnokropp, 

utan att dessa kategorier har sin bas i verkligheten: 
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“The heroic identity is thus one that is formed through the exclusion and punishment of 

the ‘feminine’ - both those qualities of the hero’s self deemed as ‘feminine’ and those of 

real women [min kursivering].” (Heineken 2003: 35) 

 

Detta citat är också intressant eftersom det erkänner att det finns ‘feminina kvaliteter’ 

som kan existera hos både män och kvinnor, men samtidigt understryker att det under 

dessa kvaliteter finns ‘riktiga’ kvinnor. Butler skulle säkerligen protestera mot detta 

synsätt. 

 

Diskursanalys 

I en tv-serie som jag följer, iZombie, spelar Rose McIver den ofrivilligt odöda 

rättsläkaren Olivia ‘Liv’ Moore, som bara äter hjärnor från de nyligen avlidna 

brottsoffer som kommer till hennes arbetsplats. En bieffekt av den dieten visar sig vara 

att hon upplever plötsliga, lösryckta minnesbilder från offrens liv, och hon använder 

således den förmågan till att hjälpa polisen lösa brott. En annan bieffekt, och detta är för 

mig en stor del av seriens behållning, är att Olivia även absorberar en del personlighet 

och egenskaper från människan vars hjärna hon äter. De ersätter inte hennes egna utan 

hon förblir alltid Olivia, men så som Olivia skulle ha varit under andra omständigheter, 

med andra erfarenheter och andra inlärda beteenden (iZombie 2015).  

 

Anledningen till att jag tar upp det här är att den förvandling Olivia genomgår i varje 

avsnitt enbart förmedlas genom hur hon rör sig, agerar och talar. I en diskursanalytisk 

kontext skulle en kunna säga att hon byter praktik (Gee 2011). Och för att vi som tittar 

ska kunna känna igen den praktiken så använder hon sig av en mängd resurser som vi 

förknippar med olika slags personer. Att hon kan göra det och räkna med att bli förstådd 

utan alltför mycket förklaring beror på att resurserna är gemensamma för vår kultur eller 
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vår kontext (Hall 1992). Både västerländsk förståelse av identitet och de konventioner 

som råder i amerikansk film är vitt spridd kunskap som tv-bolagen lugnt kan räkna med 

när de gör sina produktioner. 

 

Vi har alltså här: gemensamma resurser som kan förstås av de som delar dem, praktiker 

som genom de resurserna bär på en mängd förutsatt förstådd information, och 

därigenom hela ämnen eller fenomen som alla i denna kontext har kunskap om, och som 

hjälper oss förstå utan att vi behöver få allting förklarat från grunden. Detta är då 

diskurser (Gee 2011, Wodak & Meyer 2001). Men diskurser är aldrig bara objektiv, 

neutral information, de bär på hela ideologier i vad de lär oss och vad de förutsätter. 

Genom att vi talar om saker på ett bestämt sätt, gemensamt och konsekvent, gör vi våra 

ord till verklighet (Börjesson och Palmblad 2007). Med detta menas att vi upprepar det 

vi tror oss veta tills det inte ens går att tänka sig att det är något vi har bestämt. Själva 

upprepandet döljs och blir till allmän sanning. På så sätt formar diskurser det som de 

talar om.  

 

Om detta formande talade en av fältets grundare, och den utan tvekan mest 

inflytelserika personen i det, Michel Foucault, i flera uppmärksammade arbeten. Han 

menade att viljan till och sökandet efter sanning formade och definierade alla diskurser 

om kunskap genom att ange riktning och ramar, samt utestänga det som anses falskt. 

För att något ska uppfattas som sant krävs enligt Foucault att det uppfyller vissa på 

förhand bestämda kriterier. Dessa stöds i sin tur av alla institutioner och discipliner som 

reproducerar dem utifrån de sanningar som redan uppfyllt kriterierna. På så vis utövar 

viljan till sanning makt över vad som kan bli sant (Foucault 1979/1993). 

 

Diskursanalys är, av nödvändighet, ett väldigt brett och brokigt fält. Med tanke på dess 

omfattande analysobjekt, själva språket och hur det används, är detta inte konstigt. Men 
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den förståelse av diskurser som formare och ledare av språk, tankar och 

verklighetsuppfattning som beskrivs i förra stycket, är i stort sett gemensam för all form 

av diskursanalys (Börjesson och Palmblad 2007).  

 

Själva analysen, och kanske framför allt vad den syftar till, skiljer sig desto mera åt. 

James Paul Gee skriver i An introduction to discourse analysis om diskurser som sätt att 

vara, och pekar på hur en person kan använda sig av många olika diskurser, beroende på 

om hen är med sina föräldrar, på en fest med vänner eller hemma med en partner. 

Diskursanalys kan enligt Gee användas som ett verktyg för att göra dessa praktiker 

synliga (Gee 2011). På liknande sätt menar Stephanie Taylor att det hon benämner 

språkligt material, exempelvis text eller tal, är indikativt av mer än bara individen som 

skapat det. En diskursanalys av ett material visar, menar hon, på sociala fenomen, så 

som vad som tas för givet i sammanhanget där det skapades, eller hur skaparen vill 

framstå för sin publik. Samtidigt varnar hon för att språk inte bör ses som en direkt länk 

till användarens tankar och känslor, men det kan dock, genom den ram som språket 

arbetar inom, ge en bild av användarens värld och hens plats i den (Taylor 2013). 

 

Vissa forskare skiljer på diskursanalys och kritisk diskursanalys. Exempelvis skriver 

Ruth Wodak och Michael Meyer att, där diskurs kan förstås som en komplex bunt av 

samtidiga och efter varandra följande sammanknutna språkliga handlingar, så syftar 

kritisk diskursanalys (“critical discourse analysis”) till att analysera synliga och osynliga 

strukturella förhållanden mellan makt, förtryck, diskriminering och kontroll, och hur de 

visar sig i språket. Förespråkare av kritisk diskursanalys menar att utan kunskap om 

maktförhållanden blir en diskursanalys ofullständig (Gee 2011), och att försöka utesluta 

det politiska eller ideologiska ur en given text endast förstärker och upprätthåller 

ideologin, eftersom de två är oskiljbara (Wodak & Meyer, 2001). 
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I en feministisk och genusvetenskaplig kontext har diskursanalys använts i den kritiska 

andan för att problematisera diskurser som upprätthåller en patriarkal social ordning. 

Michelle M. Lazar skriver i Feminist critical discourse analysis att syftet med en sådan 

analys är att åstadkomma en mer rättvis social ordning genom att kritisera de 

maktförhållanden som systematiskt privilegierar män på kvinnors bekostnad. Hon 

menar vidare att diskursanalys gör detta genom att visa hur diskurser om kön har skapat 

kategorierna ‘man’ och ‘kvinna’, vilka, genom att en person blir tilldelad den ena eller 

den andra, begränsar och formar personens liv och handlingar därefter (Lazar 2005). 

Shari Kendall och Deborah Tanner skriver: 

 

“The study of discourse and gender is an interdisciplinary endeavor [...]. At its heart is a 

focus on, first, the linguistic resources individuals draw on to present themselves as 

gendered beings [...] and, second, the discursive construction of gender and its many 

components through words and images.” (Tannen, Hamilton och Schiffrin 2015, 639) 

 

Här kommer vi tillbaks till tidigare nämnda teorier om hur kvinnligt och manligt skapas 

som separata, väsensskilda kategorier, hur detta påverkar dem kroppsligen, och hur 

själva skapandet sker kontinuerligt av att vi alla, i olika utsträckning och mer eller 

mindre medvetet, repeterar det skådespel som könsidentitet är. Det som diskursanalys 

tillför är en förståelse för hur språk - talat, skrivet och visat - bestämmer vilka vi är och 

vilka vi kan vara. Genom att titta på hur språk som ett abstrakt system fungerar, och 

dessutom hur systemet används och anpassas över tid och mellan platser, visar 

diskursanalys att det finns bestämda sätt att tala om saker, att vi lär oss i princip 

omedvetet vad dessa sätt är, samt att dessa sätt används för att utöva och producera 

makt. 
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I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av Foucaults kontextuella 

diskursanalys för att förklara och analysera de valda filmerna med utgångspunkt i denna 

betydelse av språk. Trots att superhjältefilm lägger mycket fokus på uppvisningar av 

teknik och effekter så ligger den berättarmässigt fortfarande inom ramarna för vad som 

kallas Hollywoodfilm. Som Bordwell och Thompson (1979) visat är Hollywoodfilm en 

omfattande stil som sätter berättelsen eller narrativet först, och all konstnärlig teknik har 

som syfte att driva den framåt. Som en konsekvens av detta tenderar denna sorts film att 

vilja leda betraktaren längs den utstakade handlingen samt undvika sidospår och 

“onödiga” detaljer som kan distrahera eller förvirra. Det betyder inte att filmen måste 

vara simpel eller övertydlig, snarare att den vill fånga betraktarens uppmärksamhet och 

låta henom uppslukas av berättelsen. Samtidigt produceras filmen i ett sammanhang 

som den måste förhålla sig till; det finns ingen möjlighet att kliva utanför och objektivt 

betrakta det, vilket innebär att när något behöver presenteras på ett snabbt och tydligt 

sätt så används oftast de diskurser som majoriteten av publiken har gemensamma. Vilka 

det är mer specifikt beror på filmskaparna och publiken, som i sin tur påverkar varandra. 

 

Med allt det i åtanke blir det intressant att titta på vad som sägs, vad som tas för givet 

och vilka (om några) konsekvenser det får för karaktärerna och handlingen. Det 

hjältarna säger är en representation av vilka de är, och i förlängningen även vad 

berättelsen har för betydelse. Vilka de pratar med och vilka de bara pratar till, eller till 

och med bara använder våld mot, är betydelsefullt. Kunskap om vilka diskurser som 

formas och förstärks är också centralt, för en films mening och framför allt förståelsen 

av den förändras av åskådarens position. 

 

En diskurs som återkommer ett flertal gånger i den här uppsatsen är idén om det 

manliga sinnet som rationellt och rent, och som måste kontrollera det feminina, 

irrationella och smutsiga. Detta skriver Foucault om i Övervakning och straff: fängelsets 

16 



 

födelse, där han menar att den läkarvetenskapliga blicken konstruerar den kvinnliga 

kroppen som patologisk och överflödig (Foucault 1975). En man är det naturliga och 

normala, medan kvinnan är hans onaturliga Andra (Brown 1999, Hall 1997). 

 

Analysmetod 

Slutligen har jag valt att dela upp filmerna i segment, efter David Bordwells och Kristin 

Thompsons metod. En segmentering är en skiss över handlingen i en film, indelad i 

scener som markerar hur den utvecklas och avslutas. Bordwell & Thompson skriver att 

en segmentering ger en välbehövlig överblick som är svår att få enbart genom att följa 

med i berättelsen, och gör det möjligt att se hur likheter och skillnader används för att 

förstärka filmens teman. (Bordwell och Thompson 2008, 431-432). Det passar också 

den undersökning av de Andras utmärkande drag som jag tänker göra. 

 

Begrepp 

Kön - I den här uppsatsen använder jag kön om socialt och kulturellt definierade 

variabler som definierar vilket kön, av de två möjliga, en person förväntas tillhöra. 

Anledningen till att jag använder ordet kön istället för genus är för att de i 

sammanhanget rådande normerna går djupare än bara beteenden och valda attribut, så 

som klädsel eller intressen. Jag menar i likhet med Sara Edenheim att de här normerna, 

fortsättningsvis benämnda som könsnormen, bestämmer även hur rent fysiska kroppar 

får se ut. Eller med hennes ord; “[Kroppen] är uppenbarligen en alltför besvärlig och 

oförutsägbar form för att få bestämma något så väsentligt som könstillhörighet.” 

(Edenheim 2005, 78, 85) 

Cis - Latin för “på samma sida”, antonym till trans - ”på andra sidan”. 
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Könsnormen, Cisnormen och Heteronormen - Respektive, normen om hur ett kön 

kan vara, normen om att det finns två från varandra skilda kön, samt normen om att de 

två könen attraheras av varandra; det vill säga är heterosexuella. 

Könsuttryck, könsbestämmande, och könskodning - De sätt som en person genom 

sitt utseende (både valt och ofrivilligt) får sitt kön bestämt eller antaget. 

Binär och icke-binär - något eller någon som tydligt ockuperar en av de två möjliga 

positionerna i köns- eller cisnormen, respektive något/någon som inte gör det. 

Diskurs, hegemoni och diskursanalys - En diskurs är ett sätt att prata om något, och en 

hegemoni är en rådande ordning. En hegemonisk diskurs är när ett sätt att prata om 

något blir rådande ordning, alltså det enda sättet att prata om det. Att det inte går att 

prata om kön utan att hänvisa till manligt och kvinnligt är ett bra exempel på en 

hegemonisk diskurs. Diskursanalys är således en metod för att dekonstruera diskurser 

och hegemonier. 

Annanhet och de Andra - Ett begrepp som inom flera fält används för att synliggöra 

hur till exempel vit hudfärg är norm, medan allt annat är avvikande, främmande och 

abnormt. I de filmer som denna uppsats behandlar finns många likheter med denna 

uppdelning och den kontrast som de monstruösa, ansiktslösa och skrämmande fienderna 

utgör emot superhjältarna. Eftersom deras normbrytande kroppar är fokus för denna 

uppsats kommer jag fortsättningsvis att använda detta begrepp om dem. 

Marvel 

All tre filmer jag undersöker är producerade av Marvel Studios och utspelar sig i 

samma, bestående värld, som dessutom agerar spelplats åt många av 

produktionsbolagets andra filmer. Tillsammans med tv-serier och extratextuella källor 

bildar de Marvels filmiska universum, eller “Marvel Cinematic Universe” på engelska 

(Douglas 2010). Men till grund för allt detta ligger Marvels långa och framgångsrika 
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historia som skapare och utgivare av serietidningar. Samtliga hjältar och antagonister, 

och flertalet av bifigurerna har en förlaga i serierna som i flera fall sträcker sig tillbaka 

till mitten av 1900-talet. Det kan därför vara på sin plats att kortfattat återge förlagets 

historia. 

 

Marvel grundades 1939 under namnet “Timely Comics”, av tidskriftsutgivaren Martin 

Goodman. Företaget blev stora i superhjältegenren under serietidningens guldålder på 

1940-talet, men krympte och bytte namn till “Atlas Magazines” när den var förbi. Under 

50-talet gav de mest ut titlar i andra genrer, så som humor, krig och science fiction, men 

när rivaliserande serieförlaget DC comics återupplivade superhjältegenren mot slutet av 

årtiondet så följde Atlas efter, och i början av 60-talet bytte de namn till Marvel comics. 

Under ett par decennium var Marvel och DC ohotade i serietidningsbranschen, men 

90-talet såg Marvel gå mot konkurs efter en tid där deras försäljning minskat, företagets 

ledning misskött sig, och flera av deras mest kända konstnärer hoppat av i protest mot 

att Marvel tog upphovsrätten till deras arbete. (Encyclopædia Britannica 2014). 

Det som tog dem ur konkursen, och det som i sin tur ledde till deras framgång i 

filmbranschen, var licensieringen av deras superhjältar till olika filmbolag. De 

framgångsrika filmer som följde, baserade bland annat på serierna om Spindelmannen 

och X-men, möjliggjorde Marvels återuppståndelse, och ledde tillslut till att de kapade 

mellanhanden och började stå för produktionen själva. Detta innebar betydligt större 

vinst för moderbolaget, och med scenen satt av tidigare succéer släpptes 2008 den första 

egenproducerade filmen Iron Man, baserad på seriekaraktären med samma namn 

(Johnson 2012). 

 

Idag innefattar universumet filmer, tv-serier, serietidningar, attraktioner på nöjesfält, 

tv-spel och otaliga mängder marknadsföring. Det är ingen tvekan om att det är en 

framgångssaga med stort genomslag, och den stora mängden material gör det möjligt att 
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se övergripande teman och mönster i ett större perspektiv. Kroppslig förvandling är ett 

ofta utforskat tema i texter om superhjältar och så är fallet även med Marvels serier, 

men trots detta innebär transformeringen nästan aldrig en förändring i könsidentitet eller 

ett öppet ifrågasättande av könsnormer (Kirkpatrick 2015). 

 

Undersökning 

Detta avsnitt består av en beskrivande och en analyserande del. I den förstnämnda 

presenteras kort de karaktärer och varelser som är viktiga att känna till, och en 

segmentering av varje film baserad på scen och handling. En fullständig 

sammanfattning av filmerna bedömer jag ligga utanför den här uppsatsens omfång, och 

heller inte absolut nödvändig för att kunna följa med i analysen. 

 

Filmerna som tas upp här är som sagt delar i ett större, sammanlänkat filmuniversum, 

men det som sker i dem är också en del av en större historia som väntas kulminera i 

nästa, stora Avengersfilm (Breznican 2017). En viktig del i denna historia är så kallade 

evighetsstenar (“infinity stones”), som i berättelsen är väldigt kraftfulla föremål med lite 

olika användningsområden. Tre av dem dyker upp i filmerna som denna uppsats 

undersöker, och ytterligare två finns med i andra Marvel-filmer. Det antyds mer än en 

gång att mycket av det som händer i filmerna kan kopplas till en ännu icke namngiven 

persons sökande efter dessa stenar, och även om de inte diskuteras i någon större 

utsträckning här så kan det ändå vara bra att veta att de finns och spelar en stor roll i 

filmernas handling, både i varje film för sig och gemensamt i ett större narrativ. I The 

Avengers kretsar handlingen kring en artefakt som kan öppna portaler och har en blå 

sten i sig, i Thor: The Dark World förekommer ett kraftfullt vapen som visar sig ha en 

röd sten i sig, och i Avengers: Age of Ultron är en gul sten avgörande för skapandet av 

de två artificiella intelligenser som historien kretsar kring. 
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Karaktärer 

 

Nicholas “Nick” Fury (Samuel L. Jackson): Inga övernaturliga krafter, men är direktör 

för SHIELD, en mäktig, högteknologisk organisation med tusentals agenter och en egen 

armé som står utanför alla nationers och organisationers auktoritet. 

Natasha “Black Widow” Romanoff (Scarlett Johansson): Sovjetisk lönnmördare/spion 

som tränats hela sin uppväxt i alla möjliga sätt att döda någon och komma undan med 

det. Bytte sida till SHIELD för att använda sina förmågor i gott syfte. 

Steve ”Captain America” Rogers (Chris Evans): Efter att på 1940-talet genomgått ett 

experiment som gjorde honom till en supersoldat slogs han mot nazister i andra 

världskriget. Han antogs vara död efter att hans plan kraschade utanför antarktis, men 

hittades nedfrusen på 2000-talet och återuppväcktes. Drivs av sin övertygelse om vad 

som är rätt och fel. 

Tony ”Iron Man” Stark (Robert Downey Jr.): Tekniskt kunnig och lösaktig miljonär 

som byggt en högteknologisk robotdräkt åt sig själv, och försöker använda den för att 

skydda människor och gottgöra sitt förflutna inom vapenbranschen. 

Thor (Chris Hemsworth): Åskguden från nordisk mytologi, komplett med pappa Odin, 

broder Loki och ovana att handskas med allt som hänt sedan (den aningen stereotypt 

beskrivna) vikingatiden. 

Bruce ”Hulken” Banner (Mark Ruffalo): Fysiker och expert på gammastrålning som 

genom ett misslyckat experiment förvandlas till ett stort, grönt monster när han blir arg. 

Som monster är han oerhört stark, men helt vild och skadar oftast alla i sin väg. 

Clint “Hawkeye” Barton (Jeremy Renner): Spion åt SHIELD, och krypskytt med 

pilbåge. Han har en mängd olika pilar som gör allt mellan exploderar och låser upp 

dörrar, och han missar i princip aldrig. 
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Loki (Tom Hiddleston): Likt sin namne från nordisk mytologi är Loki en bedragare och 

falskspelare som även när hen hjälper till har en egen agenda. Hen kan byta skepnad och 

skapa illusioner, och växte upp tillsammans med Thor, men i tron att hen också var en 

asagud med allt vad det innebär av makt och auktoritet. Hen är dock barn till en Jätte, 

asarnas fiender, men adopterad av Odin. 

Phil Coulson (Clark Gregg): Högt uppsatt agent inom SHIELD. 

Malekith (Christopher Eccleston): Mörkeralvernas ledare. 

Jane Foster (Natalie Portman): Astrofysiker och Thors kärleksintresse. 

Ultron (James Spader): Artificiell intelligens skapad av Stark och Banner med hjälp av 

en evighetssten i syfte att skydda jorden. Men hen bestämmer sig för att istället hjälpa 

mänskligheten att utvecklas genom att orsaka ett massutdöende. 

Wanda och Pietro Maximoff (Elizabeth Olsen och Aaron Taylor-Johnson): 

Föräldralösa tvillingar som blir frivilliga försökskaniner i ett experiment att försöka ge 

människor superkrafter, i hopp om att kunna hämnas sina föräldrars död, orsakad av ett 

vapen från Starks företag. 

Vision : En prototyp till en artificiell intelligens, skapad av Stark, som placeras i den 

kropp som Ultron tänkt byta till. Med hjälp av samma evighetssten som skapade Ultron 

- men utan hens ödesdigra programmering om att skydda jorden - når prototypen 

medvetande och allierar sig med hjältarna.  
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Segmentering 

The Avengers (2012) 

1. Intro: Produktionsbolag, samt the Other som berättarröst om den onda planen. 

2. Prolog: SHIELDs hemliga laboratorium 

a. Fury anländer för att Tesserakten riskerar att implodera 

b. Loki stjäl artefakten och hjärntvättar Barton och forskaren Erik Selvig 

i. Barton introduceras kort 

3. Titel 

4. Olika miljöer: Fury rekryterar hjältarna, som får varsin introduktion 

a. Romanoff spelar tillfångatagen för att kunna spionera när Coulson ringer 

och ger henne ett nytt uppdrag. 

b. Romanoff letar upp Banner som gömmer sig i Indien. 

c. Rogers tränar och Fury vädjar till hans höga moral. 

d. Stark gör grön el åt sin skyskrapa och har dejt med sin ingenjör när 

Coulson avbryter dem med ett viktigt uppdrag. 

5. SHIELDs helicarrier: Hjältarna samlas 

a. Cross-cutting mellan: 

i. Hjältarnas sökande efter Loki och Tesserakten 

ii. Lokis försök att skaffa fram en invasionsarmé och föra dem till 

jorden. 

6. Stuttgart: Konfrontation 

a. Loki hjälper Barton stjäla en viktig ingrediens till planen, och skapar en 

avledningsmanöver. 

b. Rogers, Natasha och Stark slåss mot Loki och tar honom till fånga 

7. På väg till och på helicarriern: Lokis korta fångenskap 
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a. Thor anländer för att ta Loki tillbaka till Asgård, men övertalas följa med 

till helicarriern 

b. Loki fängslas och osämja uppstår mellan hjältarna 

c. Barton anfaller helicarriern, hjältarna splittras och Loki flyr, men Barton 

blir åter sig själv 

d.  Hjältarna motiveras att arbeta som ett team och hämnas Coulson som 

dog i anfallet. 

8. Starks skyskrapa: Invasionen av New York 

a. Motståndarna retar varandra och portalen öppnas 

b. Uppvisning i våld och specialeffekter 

c. Romanoff får veta av Selvig hur portalen kan stängas 

d. Stark får reda på att världens ledare skickat en atombomb för att stoppa 

invasionen, och dirigerar istället om den, in i portalen. 

e. Hjältarna slår Loki, tar hans spjut och stänger portalen 

f. Bomben exploderar, alla Chitauri dör och Stark hinner precis ut innan 

portalen stängts helt 

9. Epilog: olika miljöer 

a. Loki och Tesserakten förs till Asgård, och Fury pratar med världens 

ledare om “the Avengers” 

b. The Other berättar om nederlaget för sin överordnade 

c. Hjältarna äter shawarma under tystnad. 
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Thor: The Dark World (2013) 

 

1. Prolog: Mörkeralverna och deras domedagsvapen, Etern, presenteras. 

a. De besegrades i begynnelsen och vapnet gömdes. Ett fåtal alver 

överlevde. 

2. Titel 

3. De nio världarna: Ordningen återställs 

a. Thor har fullt upp med att återerövra alla folk som gjorde revolt mot 

asgård i samband med att Bifrost förstördes i “Thor” (2011). 

4. London: jungfru i fara 

a. Jane Foster letar efter Thor, hittar port till annan värld som är öppen på 

grund av ett ovanligt dimensionellt fenomen; konvergensen - när de nio 

världarna står på rak linje med varandra. Där råkar Etern finnas, och den 

invaderar hennes kropp. 

b. Cross cut till de överlevande alverna, som känner att vapnet har hittats. 

c. Heimdall kontaktar Thor när Foster försvinner från hans allseende blick. 

Thor hittar henne, ser att något är fel, och tar med henne till asgård. 

5. Asgård: Ett anfall och en plan 

a. Odin förstår att Etern är i Foster samtidigt som mörkeralverna anfaller. 

De får inte tag på Foster men dödar Thors mamma. 

b. Odin vill förbereda inför nästa attack, men Thor vill hämnas. Han frigör 

Loki som hjälper honom och Foster att ta sig från Asgård utan att Odin 

märker det. 

6. Mörkeralvernas hemvärld: planen går sådär. 
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a. Alvernas ledare Malekith luras dit, och när han drar vapnet ur Jane så 

försöker Thor och Loki förstöra det. Det misslyckas, Loki ger oväntat sitt 

liv för att skydda Thor och Malekith tar med sig vapnet till jorden. Foster 

är dock räddad. 

7. London: slutstriden 

a. Med Etern i sig är Malekith starkare än Thor. Han tänker använda 

konvergensen för att med vapnet förstöra alla världar samtidigt. 

b. Thor uppehåller Malekith medan Foster använder sin vetenskapliga 

utrustning för att transportera honom till Svartalfheim, där han krossas av 

sitt eget, skadade rymdskepp. 

8. Epilog: slutet gott? 

a. Thor berättar för Odin om Lokis bragd, men Odin är Loki i förklädnad. 

b. Etern är en evighetssten, och ges till en utomjordisk samlare för förvar, 

men samlaren söker redan dem för egen vinning. 

c. Ett monster från Jotunheim som råkade transporteras till jorden under 

slutstriden och kaoset vid konvergensen är kvar i London och har sönder 

saker. 
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Avengers: Age of Ultron (2015) 

 

1. Prolog: Hemlig militärbas tillhörande fascistorganisationen Hydra 

a. Avengers anfaller, återtar Lokis spjut och upptäcker ett par tvillingar 

med superkrafter; de kommer båda undan. 

2. Titel 

3. Avengers flygplan 

a. Banner mår dåligt över vad han gjort som Hulken, och Thor, Rogers och 

Stark oroas över tvillingarna samt vad spjutet mer kan ha använts till, 

men hoppas ändå att det värsta är över nu. 

4. Avengerstornet: Stark leker gud 

a. Stark och Banner bygger Ultron för att försvara planeten. 

b. Avengers firar segern men blir avbrutna av Ultron, som nyss nått 

självmedvetande. 

c. Ultron tycker Stark och hans plan är idiotisk, och att hjältarna är 

hycklare. Hen attackerar hjältarna, snor spjutet och flyr genom internet. 

d. Medan hjältarna är förvirrade och osams rekryterar Ultron tvillingarna 

med löfte om hämnd på Stark, vars vapen användes för att döda deras 

familj. 

e. Hjältarna hittar en ledtråd som pekar mot vapensmugglaren Ulysses 

Klaue. 

5. Klaues tillhåll: Ultron köper metall av Klaue, Avengers försöker stoppa henom 

men besegras av Wandas mentala krafter. 

6. Bartons hemliga hus: Avengers gömmer sig hemma hos Barton med familj och 

surar. 
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a. Rogers skäller på Stark. De har olika syn på vad som är ok att göra för att 

rädda världen, och försöker etablera en hierarki. 

b. Banner säger till Romanoff att han är för farlig (och steril) för att de ska 

kunna bli ihop. Romanoff berättar om sin egen tvångssterilisering och att 

hon därmed också är ett monster. 

c. Fury dyker upp för att motivera hjältarna. De kommer på att Ultron vill 

ha en ny kropp, och att Helen Cho kan ge henom det. 

7. Chos labb och motorvägen: En ny kropp 

a. Ultron hjärntvättar Cho med Lokis spjut, hon bygger en ny kropp, och 

Ultron tar den evighetssten som gett spjutet dess kraft, och placerar den 

på kroppens panna. 

b. Avengers anfaller och lyckas sno kroppen från Ultron, tvillingarna inser 

att hen är ond och byter sida. Ultron får med sig Romanoff. 

c. Stark laddar kroppen med sin AI-prototyp, Jarvis. Hen når 

självmedvetande och kallar sig Vision, men är på hjältarnas sida. 

8. Sokovia: det som åker upp måste komma ned. 

a. Ultron tänker orsaka ett massutdöende för att få mänskligheten att 

utvecklas snabbare. Hen har byggt en maskin som skjuter upp 

huvudstaden i Sokovia som en raket, och planerar att släppa ned den igen 

när den nått tillräckligt högt. 

b. Avengers evakuerar alla människor från staden och planerar att spränga 

den i småbitar. 

c. Ultron blir orolig och släpper staden i förväg, men hjältarna hinner precis 

förstöra den innan den träffar marken. 

d. Alla Ultrons många robotkroppar förstörs så hen inte kan smita. 

e. Hulken ger sig av på egen hand för att inte skada fler. 
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9. Epilog: Thanatos tar på sig en handske med flera evighetsstenar på, och ämnar ta 

hand om Avengers själv. 

 

Analys 

Jämförelse med kroppar i teorin 

Innan jag kommer in på de karaktärer vars kroppar är fokuset för den här uppsatsen så 

kan det vara värt att säga några ord om de som tillhör hjältarna, och som har mer tydligt 

och uttalat kön. Det finns nämligen ett par saker som visar hur egenskaper dels sorteras 

efter kön och dels får olika betydelser och konsekvenser beroende på vilket kön de 

appliceras på.  

 

De egenskaper som utmärker de manliga hjältarna ligger i linje med Heinekens analys 

av manlighet; deras sinne är separerat från, och styr över deras kroppar, i Starks fall 

nästan bokstavligen eftersom han (mentalt och fysiskt) kontrollerar den robotkropp som 

skyddar hans mänskliga. Romanoff, Malekith och Loki skiljer sig från detta. Både Loki 

och Malekith vill visa upp en lugn och känslokall attityd, men när de möter motgångar, 

till exempel när Loki hånas av the Other för sina tillkortakommanden eller när Malekith 

luras av Thors mamma, förlorar de kontrollen över sina kroppar, deras ansikten förvrids 

i ilska och de agerar våldsamt. I Warrior Women of Television tar Heineken upp hur 

visandet av känslor både kopplas till kvinnlighet och ses som mer accepterat för kvinnor 

att göra, på gott och ont (2003, 144). Dessutom använder sig både Loki och Romanoff 

konsekvent genom filmerna av olika trick, lögner och av vilseledande för att nå sina 

mål. Heineken skriver att just dessa egenskaper - och en naturlig fallenhet för sådana - 

vanligen tillskrivs kvinnor, både i verkligheten och i fiktion (2003, 41). I scenen där 

Loki har låtit sig själv tas till fånga utspelas en slags tävling i bedrägeri mellan Loki och 

Romanoff. Loki försöker använda Romanoffs blodiga förflutna och vänskap med 
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Barton för att så rädsla och få henne ur balans. Romanoff däremot låtsas vara skakad 

och ledsen i förhoppningen om att Loki ska avslöja för mycket i sin skadeglädje, vilket 

han också gör. I Age of Ultron introduceras även en ny kvinnlig hjälte, Wanda 

Maximoff, och hennes styrka ligger just i att skapa illusioner och visioner. Under den 

inledande striden i filmen kommer de båda tvillingarna Wanda och Pietro undan genom 

att Wanda på mental väg döljer sin närvaro och ger Stark en obehaglig vision om en 

attack mot jorden likt den han var med och avvärjde i The Avengers. Det förekommer 

att de manliga hjältarna också försöker gå bakom ryggen på varandra, som när Fury 

döljer sina avsikter med Tesserakten eller när Stark i hemlighet bygger Ultron, men då 

leder det sällan till något gott. Furys oärlighet gör att Loki kan använda Tesserakten 

som portal, och Stark skapar i Ultron en självmedveten intelligens som vänder sig mot 

sin skapare. De få undantag som finns, till exempel när Stark tar sig tid att prata med 

Loki för att hans nya robotkropp ska hinna bli färdig, är direkt kopplade till strid och att 

få övertaget i den. Sammantaget har de uttalat kvinnliga hjältarna Wanda och Romanoff 

förmågan att få människor - och framför allt män - att bli rädda eller lugna, Loki kan få 

människor att bli osams och arga, och de manliga hjältarna kan inte luras alls, bara 

distrahera och utmanövrera en motståndare under pågående slagsmål. 

 

Som jag tar upp i teoriavsnittet så är just kroppslig invasion något extra farligt för 

kvinnor, så också i Marvels filmer. Jane Foster spenderar större delen av Thor: The 

Dark World infekterad av Etern, vilket gör henne i stort sett hjälplös, ofta medvetslös 

och framför allt försätter henne i en farlig situation från vilken hon inte kan ta sig själv, 

utan måste räddas av olika män. Natasha Romanoffs karaktär kämpar fortfarande mot 

den indoktrinering som hon utsattes för i det internat för lönnmördare där hon växte 

upp. I detta hus blev hon även tvångssteriliserad som en del i att försäkra hennes 

lojalitet mot sina uppdragsgivare. Banner och Romanoff inleder under filmernas gång 

en romans, och i en scen där de diskuterar denna börjar de prata om problem som deras 
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relation står inför. Banner tar upp både det faktum att han förvandlas till ett monster 

som är svårt och ibland omöjligt att kontrollera, men även att experimentet som skapade 

detta monster inom honom har gjort honom steril. Romanoff kontrar med att berätta om 

sin tvångssterilisering och frågar retoriskt, “Did you think you were the only monster on 

the team?” (Age of Ultron, 2015: 01:08:26). Det finns flera saker med Romanoffs 

bakgrund och uppväxt som skulle kunna ligga till grund för att kalla henne för ett 

monster, men i just den här scenen diskuteras sterilitet, och hennes fråga ställs i direkt 

anslutning till att hon berättar om den för Banner. Så som det presenteras i scenen och i 

filmen är det just steriliteten som gör henne till ett monster, medan Banners är en 

bieffekt av att han är ett monster. 

 

I det teoretiska avsnittet nämns att kroppar kan ha både manliga och kvinnliga 

egenskaper (Heineken 2003, 27), och så verkar vara fallet även här. Men alla 

egenskaper värderas inte lika, och samma egenskap kan få olika värde beroende på vem 

som har den. Alla hjältar förföljs av tvivel och sårbarhet (eller rädsla för sårbarhet) till 

en början, och när de lider nederlag så handlar det ofta om att dessa känslor tagit 

överhanden. I The Avengers lyckas Loki (trots Romanoffs ovan nämnda ansträngningar) 

vända hjältarna mot varandra efter att han låtit sig tas till fånga, och deras inbördes 

konflikt gör både att de blir offer för ett överraskningsanfall, och att Banner förvandlas 

till Hulken och löper amok på skeppet. När Ultron knutit tvillingarna Maximoff till sig 

använder hen Wandas förmågor för att lura och desorientera hjältarna. I visioner får 

Thor skäll av Heimdall för att han inte bryr sig om Asgård, och Rogers får se hur hans 

liv skulle blivit om han inte hade misslyckats med sitt sista uppdrag och frysts ner. 

Deras rädsla för att vara sårbara paralyserar dem och Ultron kommer undan. De manliga 

lyckas steg för steg kontrollera och övervinna sina sårbarheter, vilket leder till seger. 

Kvinnor presenteras däremot som sårbara av naturen; styrka och ledarskap är oväntade 

undantag. Romanoffs spelade sårbarhet fungerar eftersom det är så kvinnor förväntas 
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vara. När Barton känner sig tvungen att gömma undan sin fru och barn, Romanoff tas 

tillfånga och måste räddas, och Jane Foster invaderas av Etern och måste fysiskt bäras 

genom en stor del av filmen så förstärker det denna bild. De tvivel som plågar samtliga 

hjältar genom filmerna kan männen fördriva genom att fastställa hierarkier sinsemellan. 

Rogers måste ta tillbaka ledarrollen efter att Starks försök med Ultron gått snett, Thor 

måste trotsa sin fars order när han visar sig ha haft fel om mörkeralverna och sätta Loki 

på plats efter att han trotsat Thor, och Furys ledarskap i The Avengers ifrågasätts när det 

kommer fram att han ljugit om sina avsikter för Tesserakten. Men för kvinnornas del så 

får tvivlen sina lösningar av att de följer mäns order; Romanoff berättar att hon är rädd 

för sina egna instinkter som lönnmördare och därför har ställt sig under S.H.I.E.L.D.s 

auktoritet, Wanda paralyseras i sin första stora strid och får modet tillbaka först när 

Barton har både peppat och skällt på henne, och Jane tar knappt några egna beslut så 

länge Thor är närvarande och kan ta dem åt henne. 

 

Allt detta tangerar vad Tasker och Heineken skriver om hur kvinnlig styrka behöver 

motiveras av exceptionella omständigheter eller underställas en manlig auktoritet 

(Tasker 1993, Heineken 2003, 28). Till skillnad från männen kan kvinnorna alltså aldrig 

bli kvitt dessa egenskaper; tvärtom kommer de i filmerna till sin rätt när de omfamnar 

dem. Flickvänner och kvinnliga familjemedlemmar måste visserligen gömmas undan 

och beskyddas från fienden, men väl skyddade kan de anta en vårdande roll.  Starks 

ingenjör Pepper Potts tar hand om honom mellan uppdragen, Bartons fru och barn tar 

hand om alla hjältar när de blir besegrade, och Romanoff tar hand om Banner när han 

blir arg. Romanoff har som sagt aldrig har problem med att spela offer eller rädd, och 

när hon blir tillfångatagen i Age of Ultron får hon helt enkelt vänta tills Banner kommer 

och räddar henne, medan Thor, Hulken och även Loki tar sig loss ur sina respektive 

kedjor på egen hand. 
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Rollen som de Andra axlas framför allt av: 1. invasionsarmén från The Avengers 

(2012), som består av en grupp varelser kallade Chitauri och deras förslavade monster; 

2. mörkeralverna från Thor: The Dark World (2013), samt 3. Ultron, och alla 

robotkroppar hen kontrollerar, från Avengers: Age of Ultron (2015). Dessa utgör på lite 

olika sätt ett skrämmande och främmande hot, vars blotta existens är en fara för 

mänskligheten, och vars tankar och ideologier är raka motsatsen till civilisation och 

moral, vilket omöjliggör samexistens. Genom sitt avvikande utseende och beteende 

förkroppsligar de Annanhet, och detta gör dem till ett sämre, mindre värt väsen än 

människan.  

 

Till exempel: I Age of Ultron dödar Avengers en stor mängd av Hydrasoldater, som 

trots att de är nazister ändå måste betraktas som mänskliga. Dödandet sker med vissa 

undantag alltid indirekt, ofta genom att något med människor i, på eller bredvid förstörs. 

Men vi får även se hur soldater oskadliggörs snarare än dödas, och efter attacken leds ett 

stort antal soldater bort i handfängsel. Nazistgeneralen överlever, trots de grymma 

experiment han genomfört. Civila skadas så klart aldrig avsiktligt av hjältarna. Den 

överväldigande majoriteten av explosioner och raserade hus är tydligt orsakade av 

fiender, och när det finns skäl att anta att civila offer är oundvikliga så får vi ändå aldrig 

se detta i bild. Hjältarnas själva existens är beroende av behovet att rädda de oskyldiga, 

och frånvaron av tydliga, civila offer fungerar också dehumaniserande på så sätt att de 

vi inte ser dö är lättare att acceptera än de vi ser. 

 

Men Chitauri, mörkeralverna och Ultron behandlas helt annorlunda. Med dessa Andra 

finns egentligen ingen gräns för hur mycket våld som är rimligt; de lemlästas, skjuts och 

sprängs både på armlängds avstånd och i stora grupper. När det gäller de rymdvalar som 

Chitauri använder får vi till och med följa hjältarnas sökande efter en bit sårbar hud att 

attackera, och ett halvt obducerat lik från en av varelserna, som upptäcks i Hydrabasen i 
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Age of Ultron, är inget mer än en dekoration och ett hot. Att Ultrons robotar “får” 

förstöras hur våldsamt som helst kan delvis förklaras med att de inte är organiska, men 

sammantaget finns det också en tydlig koppling mellan hur mänsklig du är och hur 

mycket hänsyn som tas till ditt välbefinnande. 

 

Den skarpa skillnaden i aktsamhet mellan de Andras kroppar och människors är en 

konsekvens av den dehumanisering som Annanhet för med sig. Skillnaderna blir på en 

gång anledning och konsekvens; de är annorlunda och därför behandlas de annorlunda; 

men samtidigt är de annorlunda för att de behandlas annorlunda. Vi uppmanas att se 

dem som omänskliga redan innan de trätt fram, och det gör framträdandet till ett 

fastställande av det vi lärt oss innan. Eller, för att använda Foucaults begrepp, sanning 

formas av vad som är tänkbart (1993). 

 

Ett sätt att göra det här på är, som tidigare nämnts, att definiera genom skillnad. 

Hjältarna formar vad som är norm och vad som är tabu i och med att de utvecklas som 

karaktärer och att vi får se vilka egenskaper som ”fungerar” och vilka som står i vägen 

för deras framgång. Detta ger en slags skenbild av fienden, vi får syn på hen genom 

hjältarnas spegel eller skugga. Detta kan ses i förhållandet mellan Thor och hans bror 

Loki, som är närmast en komisk motsats till sin bror - avundsjuk istället för godhjärtad, 

lögnaktig istället för ärlig, hederlig/ohederlig, ärlig kamp/fusk, muskulös/smal, 

blond/mörk, röd/grön, hammare/spjut (medan en hammare är ett verktyg, är ett spjut ett 

vapen). De båda bröderna definieras alltså med hjälp av varandra (Fleming 2015).  

 

Det går att spåra detta tema genom filmerna. I Thor: The Dark World presenteras 

mörkeralverna som ett folk som fanns innan ”ljusets födelse”, skapta av det mörker som 

då rådde. De är definierade av det nuvarande universum; det är giftigt för dem och deras 

mål är att återställa det till det ursprungliga mörkret. Ultron drivs till stor del av sin 
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motvilja mot sin skapare Stark, och vad han ville göra: skydda mänskligheten från 

utomjordiska hot. I en scen som påminner starkt om den där Loki tappar fattningen och 

“avslöjar” sin avundsjuka, frågar vapensmugglaren Ulysses Klaue Ultron om hen är en 

av Starks robotar. Ultron protesterar argt att hen inte vill bli associerad med Stark, och 

upptäcker att hen råkat slita av Klaues arm i sitt utbrott. Inte heller Ultrons sinne kan 

kontrollera hens kropp, men det finns även ett element av kroppslig invasion i Ultrons 

reaktion. Hens sinne är konstruerat av Stark, och tanken var att Ultron skulle vara en av 

Starks robotar. Klaue frågar, fast han antagligen inte förstår det själv, ifall Ultron har 

lyckats bryta sig loss från Stark, och om hen likt en manligt sinne är sig själv nog, vilket 

gör Ultron arg. Den här önskan att skiljas från Stark definierar också Ultrons plan; att 

mänskligheten inte behöver skyddas utan utvecklas. Ultron vill också utvecklas med 

hjälp av en ny kropp, men ironiskt nog så blir denna hens raka motsats. Ultron är 

upprörd medan Vision är lugn, Ultron är osäker, Vision säker. Kontrasterna fortsätter: 

avsky/respekt, illvilja/välvilja, mekanisk/mänsklig. Ultrons sinne är skapat av Stark, och 

när Ultron skapar en ny kropp blir den “invaderad” av ett annat sinne Stark skapat, 

Jarvis. Denna kombination kallas Vision eftersom den är resultatet av Ultrons vision 

som i sin tur är resultatet av Starks. Vision är likt Ultron en AI inuti en robotkropp, men 

hans kropp är inte bara väldigt människolik, den är även tydligt manlig. Hans dräkt är 

mycket tajtare än alla andra manliga karaktärers, och den ser ut att vara sträckt över 

muskler och ben. Till skillnad från Ultrons avsiktligt mekaniska kropp så verkar Visions 

även vara utrustad med snopp, eller åtminstone en bula där en sådan skulle sitta 

(Avengers: Age of Ultron 2015, 2:05:25). 

 

Alltså kan vi konstatera att kontraster och behovet av dem används flitigt i filmerna, och 

då är det inte otänkbart att Avengers, vars maskuliniteter och femininiteter är överdrivet 

accentuerade, behöver något mer otydligt, könsmässigt ambiguöst som hot. 
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Heterosexualitet kräver som Rosenberg skriver två kön, med två kroppar som ska 

komplettera varandra (2002). Här finns också element av kontrasterande, men just att 

kropparna bara får se ut på det ena eller det andra sättet, och att de passar ihop är 

specifikt för den heterosexuella matrisen. Så vad innebär det att det saknas två kön, eller 

åtminstone två tydligt olika kön, bland de Andra? Det verkar sannolikt att den neutrala 

position som en manlig kropp innehar påverkar formen av dem. De Andra saknar i så 

fall tydliga ”kvinnor” för att de är onödiga och dessutom skulle störa handlingen; en 

kvinnligt kodad kropp säger alltid någonting med sin närvaro, och behöver därmed 

motiveras (Sarkeesian 2013). Men det är kanske för lätt att bara avskriva det så. En hel 

fienderas utan (tydliga) kvinnor innebär också att rasen saknar en synlig heterosexuell 

matris, vilket är intressant med tanke på att den vill framstå som naturlig och dölja att 

den behöver människor som upprätthåller den. I en intervju med Christopher Eccleston, 

som spelar Malekith i Thor: The Dark World, så berättar han om scener som spelades 

in, men inte användes i den slutliga versionen av filmen (Bibbiani 2013). En detalj som 

är särskilt intressant i sammanhanget är att Malekith skulle visats ha haft en familj som 

dött, och därmed motiverat honom. Förutom problemet med att använda våld mot 

kvinnor som motivation, så skulle en sådan scen ha introducerat (tydlig) heterosexualitet 

för en grupp som i övrigt inte har några uttalat kvinnliga karaktärer. 

 

Att de Andras kön aldrig uttryckligen tas upp är inget konstigt i sig; det finns gott om 

statister som inte får sina kön bestämda. Men där mänskliga statister är tydligt kodade 

genom klädsel, utseende och beteende, så har de Andra flera egenskaper som är 

könsmässigt tvetydiga, något som jag återkommer till i följande avsnitt. Här skulle det 

faktiskt behövas en försäkran om deras kön och sexualitet, men det får vi inte.  
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Kropparnas utmärkande drag 

Den kronologiskt första gruppen Andra är de utomjordingar som kallas Chitauri av the 

Other, Loki och hjältarna. Det är oklart vad the Others relation till Chitauri är, men 

utseendemässigt är de inte speciellt lika varandra.  

 

Chitauri är den grupp som det ligger närmast att beskriva som en ansiktslös hord. Till 

skillnad från de Andra i övriga filmer har de inget särskilt mål bortom att förstöra; de 

attackerar lika gärna civila som hjältarna. Utseendemässigt har de en rustning som 

täcker hela deras kropp; under den är de slemmiga och brungröna, med lätt 

genomskinlig hud. De använder energivapen och flyger ut ur portalen i något slags 

högteknologiska triumfvagnar. Deras rörelsemönster och röster påminner om insekter; 

de kan böja sina lemmar mer än vad människor kan och de har ett tjattrande eller 

kvittrande läte. Deras huvuden är vagt människoformade, men ansiktet saknar näsa och 

mun. De har även med sig enorma, flygande, bepansrade varelser utan ben och armar 

men med fenor som liknar en gigantisk haj, eller val. De verkar fjättrade eller 

åtminstone styrda av Chitauri, och de använder dem både som trupptransport och 

murbräcka. 

Ingen Chitaurisoldat benämns någonsin med namn eller pronomen, bara “de”. 

När atombomben exploderar i rymden och förstör en stor konstruktion, kanske en bas 

eller ett skepp, så dör alla Chitauri på jorden omedelbart, vilket antyder att de på något 

sätt delar ett gemensamt medvetande eller på annat sätt är kopplade dit. Återigen dras 

mina tankar till insekter, specifikt vissa arters eusocialitet (Plowes 2010), som ibland 

(lite missvisande) beskrivs som ett ”hivemind”, från engelskans ord för bikupa (hive), 

och “swarm intelligence” (Bonabeau 1999) för engelskans ord för svärm (swarm), vilket 

ofta används i betydelsen insektssvärm. Utmärkande för dessa insektsarter är också 

närvaron av en drottning, utan vilken en svärm är dödsdömd. 
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I Thor: The Dark World är det mörkeralver som utgör de Andra. Vi får veta att alla av 

dem som inte följde med Malekith i hans skepp dog i ett krig mot Asagudarna för länge 

sedan. Vi får inte veta hur alvernas könsuppdelning såg ut, om sådan fanns. 

Alla mörkeralver i filmen förutom Malekith och hans närmaste kompanjon bär 

androgyna masker, och de tilltalas heller aldrig med pronomen, bara som “dem”. 

Alverna är överhuvudtaget de mest androgyna av de Andra, med smala och nätta 

kroppar, men saknar de kurvor som utmärker kvinnliga karaktärer i övrigt. Med hjälp av 

ett dödligt gift kan de dock förvandla sig själva till Kursed; stora, muskulösa monster 

som är ostoppbara tills giftet tar kål på dem. 

 

Sista filmen, Avengers: Age of Ultron, har en lite speciell sorts Andra, eftersom 

samtliga egentligen bara är Ultron, fast utspridd i väldigt många robotkroppar. Genom 

filmen bygger Ultron  också hela tiden nya kroppar, både enstaka unika och många 

identiska. Det påpekas vid ett tillfälle i filmen att hen verkar fascinerad av mänsklig 

form (Avengers: Age of Ultron 2015, 1:13:46). Det finns ingen tydlig anledning, och 

det ges heller inte någon förklaring till varför en fysisk kropp är så viktig för hen, med 

tanke på alla gånger som hen avsiktligt förstör sig själv, och eftersom hen kan hoppa 

mellan och vara i flera kroppar samtidigt. Ultron söker den perfekta kroppen och lyckas 

faktiskt också bygga den, eller i alla fall en som hen själv tycker är perfekt. Den 

kroppen stjäls dock av hjältarna som stoppar en annan AI i den, vilken sedermera 

hjälper till att döda Ultron.  

 

Gemensamt för alla Andra är att deras kroppar har en i stort sett manligt kodad siluett. 

De är även alla ansiktslösa, vilket är naturligt eftersom de ska avhumaniseras för att dö. 

Alvernas masker är som sagt androgyna, medan Chitauri har en nästan helt formlös 

hjälm, fast med tydliga ögon. Utan den framgår även att de har starkt framträdande 
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käkar. Ultron och hens robotkroppar liknar i stort sett dödskallar i metall, medan 

ansiktet på den kropp som Ultron bygger, som senare blir Vision har ett manligt kodat 

utseende. Slutligen kan vi också konstatera att samtliga av de Andra är tydligt 

omänskliga i sina ”material”. 

 

 

Diskussion 

Marvels superhjältar spelar sina tilldelade kön på ett konsekvent vis. Egenskaper och 

uppgifter delas upp mellan könen, och även om karaktärerna långt ifrån alltid kan sägas 

uppfylla traditionella könsroller så har mycket av det de gör sin grund i dessa; vårdande 

och sårbara roller åt kvinnor, ledande och våldsamma åt män. Deras kroppar speglar 

detta, kvinnornas är lättare att invadera och kontrollera, och de goda är vita och vackra 

medan männen kan ha alla möjliga färger så länge deras form är muskulös och visar på 

förmågan att utöva våld. 

 

Trots att kön alltså verkar vara en viktig komponent i formandet av Marvels karaktärer 

så finns det alltså en tendens att utelämna eller vara otydlig om det för mindre viktiga 

karaktärer och varelser. Medan könskodade egenskaper och till och med könskodade 

konsekvenser av dessa egenskaper präglar hjältarna och deras mänskliga antagonister, så 

förblir de mer omänskliga kropparna vaga i detta förhållande. Det finns anledning att 

anta att detta åtminstone delvis beror på karaktärernas i många fall väldigt begränsade 

medverkan, deras funktion som framför allt ansiktslösa slagpåsar åt hjältarna, och att 

den manliga kroppen ofta används som ett blankt papper; en neutral form som alla andra 

former är sprungna ur och som inte säger någonting särskilt med sin närvaro. 
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Ett par saker problematiserar dock denna bild något. Skillnaden mellan generalernas 

omanlighet och soldaternas Annanhet, att de förkroppsligar sina “svagheter”, och att de 

- attribut och beteende till trots - inte får sina kön fastställda eller bekräftade; detta 

sammantaget menar jag är en indikation på att de inte bara kan, utan är tänkta att läsas 

som könlösa eller obestämbara. Inte så att hjältarna tydligt slåss mot icke-binära eller 

transpersoner, vare sig uttalat eller underförstått, utan att “könsmässig otydlighet” ingår 

i de kvaliteter som får definiera de Andras Annanhet.  

 

Ultron försöker att konstruera en mer perfekt kropp, och när vi väl får se den vid liv så 

är det inte bara en annan karaktär som får den, den visar sig också vara betydligt mer 

manligt kodad än Ultrons mekaniska metallskelett. Mörkeralvernas kroppar tål 

bokstavligen inte ett upplyst universum, ljuset är giftigt för dem och de både döljer och 

skyddar sig bakom vackra men livlösa och androgyna masker. Inte heller Chitauri klarar 

sig utan hjälp i vår värld. Utan sitt moderskepp, utan kopplingen till sin “drottning”, dör 

de omedelbart, vilket är extra märkligt med tanke på att de beskrivs som en 

invasionsarmé och att Loki planerade ta över världen med deras hjälp. Hade de tänkt 

stanna och härska på denna ogästvänliga Jord? 

 

Främmandeskap är något som framför allt definieras av vad det inte är; det är en 

kontrast till det vi ser som normalt och ofarligt. I de tre filmerna jag undersökt finns 

både det normala - familj, heterosexualitet och tvåkönsnorm - och det som hotar det. I 

samtliga fall sägs det uttalat att hoten gäller mer än bara det rent fysiska våld som 

väntar; det är alltid även ett hot mot de värden och regler som presenteras som sunda 

och riktiga. Att hotet gäller även traditionell könsuppdelning menar jag att min 

undersökning stödjer. 
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Sammanfattning 

I den här undersökningen har jag tittat närmare på tre av Marvels filmer om superhjältar 

som nått enorm framgång de senaste åren, The Avengers, Thor: The Dark World och 

Avengers: Age of Ultron. Deras största hjältar, de som fått både egna och gemensamma 

filmer, är alla vita män, och de vita kvinnor de ibland slåss tillsammans med, men ofta 

för, är tydligt könskodade och annorlunda från männen. Men deras fiender följer inte 

alltid samma mönster, och framför allt får de ansiktslösa horder som hotar planeten 

aldrig sina kön bestämda. Denna uppsats syfte var att undersöka skillnaden mellan dessa 

två grupper och de egenheter som de besitter, samt sätta dem i en kontext av tidigare 

forskning kring kön, könsidentiteter och Annanhet inom feministisk och queerteoretisk 

filmforskning. Queerteorin bidrog med en förståelse för hur kön har konstruerats som 

två fasta och separata kategorier, och att dessa på många sätt kan sägas skapa 

könsbestämda människor genom att beskriva (och inte beskriva) vilka kategorier som är 

möjliga och tänkbara. Feministisk filmteori visade hur könskodade egenskaper präntas 

på och formar kroppar på film, och att film ger en bestående bild av vad en kropp ska 

vara. De tre filmerna som undersökningen gäller analyserades med hjälp av Foucaults 

diskursanalys och Bordwells metod för att segmentera narrativ, för att belysa de sätt 

som språk, diegetiskt och icke-diegetiskt, visuellt och talat, producerar 

maktförhållanden i filmerna, och vilka konsekvenser det får för kroppar i berättelsen. I 

en genomgång av hjältarnas kroppar visades att deras agerande så väl som egenskaper 

och utseende är styrt av de kön de tilldelats, men också av vilken könskodning 

egenskaperna i sig har. I jämförelse blev de Andras främmandeskap vad gäller kön extra 

tydligt; de hotar inte bara med våld och förtryck utan med att vara annorlunda, 

omänskliga och otydliga. Hjältarnas värld av tydliga kategorier och hierarkier försätts i 

fara från varelser som förkroppsligar könsmässig otydlighet. 
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Vidare forskning 

Det som saknas är kanske främst en mer intersektionell ansats vad gäller Annanhet och 

normer. Omfång och fokus har gjort att denna uppsats inriktat sig framför allt på kön, 

binärt som icke-binärt. Det har gjort att jag kunnat gå in noggrant på de normer och 

värderingar kring kön som definierar både oss och de berättelser vi skapar, men detta på 

bekostnad av andra, minst lika viktiga strukturer och system för förtryck. Jag har försökt 

ta hänsyn till när alternativa eller kompletterande fält problematiserar de strukturer jag 

försöker få syn på, men det är naturligtvis en stor skillnad på hänsyn och fokus. 

 

En tänkbar vidareutveckling av ämnet är därmed att undersöka vilka andra 

främmandeskap som kommer till uttryck i filmernas berättelser. Kan den namn- och 

ansiktslösa horden med fiender jämföras med avbildningen av ursprungsbefolkning från 

samtida eller äldre film? Vad säger Rogers förvandling från vekling till supersoldat, 

Starks transformation från krigsskadad till krigarrobot, och Banners metamorfos till en 

dum men stark jätte om hur vi ser på funktion och funktionsvariationer i vårt samhälle? 

Det vore också intressant att titta på om de Andra i samtida superhjältefilm liknar eller 

skiljer sig från hantlangare, fiendesoldater och medbrottslingar i tidigare filmer i genren, 

eller i andra genrer. 

 

Det finns än så länge ingen brist på material; Marvels cinematiska universum har växt 

med flera filmer bara under den här uppsatsens skrivande, och även efter att intresset för 

genren svalnat kommer de utgöra en definierande del av Hollywoodfilm under det långa 

10-talet.  
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