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SAMMANFATTNING

Mitt arbetes syfte är att på kronologiskt och tematiskt vis presentera och analysera de olika 

sätt på vilka politiska åsikter och samhällsmässiga problem har presenterats och beartbetats i 

amerikanska serietidningar under tiden mellan 1950 och år 2000, samt att undersöka hur 

serietidningen i sig har utvecklats som medium under samma tidsperiod.

Mitt arbete är först uppdelat i tidsperioder om tio år och sedan inom olika tematiska 

underrubriker som avser att behandla viktiga politiska eller branschrelaterade aspekter. 

Den tidigare forskningen jag tagit del av är uteslutande engelskspråkig och innefattar bl.a 

Bradford W. Wrights Comic Book Nation, Paul Lopes Demanding Respect och Fredrik 

Strömbergs Comic Art Propaganda som alla behandlar den amerikanska serietidningens 

utveckling och delvis deras politiska innehåll. De källor jag använt mig av är en hel uppsjö av 

amerikanska seriepublikationer från de tre största förlagen i USA, Marvel Comics, DC 

Comics och Image Comics med inledande fokus på de två förstnämnda. 

Jag kommer i mitt arbete fram till att serietidningarna gått från att vara ett politiskt drivet 

medie under 50-talet, till att vara ett som lägger mer fokus på de enskilda individerna och 

karaktärsutveckling. Utvecklingen har också medfört att serietidningarna överlag blivit allt 

mörkare och hårdare, inte nödvändigtvis med ett större fokus på våld, men i alla fall en större 

acceptans för det våldsamma. 

50-talet har fokus på den allmäna kommunistskräcken och den produktionskod som 

begränsade och censurerade serietidningarnas innehåll. 60-talet visar på en uppenbar rädsla 

och osäkerhet för mängden ny teknologi som kom under den här tiden samtidigt som man 

också lägger stor fokus på medborgarrätt och jämställdhet. Under 70-talet börjar mediets resa 

mot det mörkare och den produktionskod man hittils följt faller allt mer bort när våld och 

droger tillåts ta allt större plats samtidigt som de flesta politiska kommentarer försvinner. 

Under den moderna eran, från mitten av 80-talet och frammåt består den mörka tematiken 

från 70-talet och tar nya intensiva vändningar framförallt med nya religiösa och okulta 

anspelningar. 
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1. INLEDNING

”Propaganda (nylatin, efter Congregatio de propaganda fide (jämför nedan), av latin 

propa´go 'fortplanta', 'utvidga', 'utsträcka'), mer eller mindre systematiskt bedriven 

verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka 

människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.1”

Politik. Propaganda. Två saker som många ser som oavkortat ”vuxna”. Vuxna människor har 

politiska åsikter, några av dessa vuxna utvecklar dessa åsikter inom partiarbeten och liknande. 

Valkampanjer, smutskastning av sitt motstånd - propaganda. Det är saker som ”vuxna” ägnar 

sig åt.

 

Men är det verkligen så? För börjar man inte formas politiskt redan när man är ung? Av sina 

föräldrar och sin omgivning får man många av sina tidigaste åsikter om det mesta här i livet, 

om vad som är rätt och fel, vad som är gott och ont. Man indoktrineras vare sig man vill eller 

inte och en av de starkaste källorna till detta är det man ser på tv och vad man läser. Och ofta 

är det serietidningar man läser. 

Serietidningar. Något som de flesta ser som i stort sett meningslöst för den vuxna 

populationen. Serietidningar är något för barn, något för deras underhållning. Det är färgglada 

bilder med hjältar i trikåer och fåniga antropomorfiska djur.

Men är det verkligen så? Låt oss nu ponera att man plockar upp en serietidning från 1941. 

Där ser man hur Captain America, tidernas störste ”helylle-amerikan”, slår tredje rikets 

ledare, Adolf Hitler, över käken. Låt oss nu läsa en serie från 1963, Marvels Uncanny X-Men, 

där slås man av hur de utstötta mutanternas kamp för att få leva sina egna liv i fred liknar de 

svartas kamp för samma sak under samma tid. 

Nu, en tidning från tidiga 2002, Spindelmannen svingar sig förbi den plats där World Trade 

Centers tvillingtorn en gång stod och undrar hur någon kunnat göra så mycket skada bara för 

sin tros skull. Senare i samma nummer räddar han en muslimsk familj som blir trakasserade 

och kallade för terrorister och läsarna lämnas med en påminnelse om att alla muslimer inte är 

terrorister, de är vanliga människor. Ännu ett politiskt ställningstagande. 

1 Nationalencyklopedin www.ne.se
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Med dessa exempel vill jag visa att allt inte är som det först verkar. Serietidningar är en stor 

källa till politiska åsikter och uttryckssätt och har kunnat användas av serieskaparna för att få 

ut budskap allt sedan andra världskriget, och kanske ändå lite tidigare. Det är en hårfin linje 

mellan underhållning för barn och politiska agendor i serietidningarna och det är denna 

hårfina linje jag vill studera. 

Jag vill studera den här popkulturella propagandamaskinen, som varje månad allt sedan 1930-

talets mitt, inte bara producerat några av de mest fantastiska och utomjordiska idéer som 

någonsin skådats, utan som också gjort starka avtryck på flera generationers politiska åsikter 

och synsätt – och slutligen visa att seriehjältens politiska åsikter kanske inte är lika väl 

maskerade som hans hemliga identitet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar

Denna studies främsta syfte är att belysa på vilket sätt serietidningar, främst amerikanska 

sådana, har använts både i propagandasyfte och som en spegling av olika, allmänna, politiska 

åsikter. Vad jag vill ta reda på bygger på tanken att man med hjälp av serietidningar har 

försökt påverka den allmänna opinionen på ett eller annat sätt. Med den här uppsatsen vill jag 

undersöka hur serietidningar och till vilken grad dessa har använts som propagandamedel och 

politiska uttryckssätt utifrån ett historiskt perspektiv. 

• Hur har serietidningar använts för att uttrycka politiska åsikter och ställningstaganden 

mellan mellan 1950 och 2000?

Mitt andra syfte är ta reda på hur industrin och serietidningen och dess innehåll i sig har 

utvecklats i takt med att tiderna förändrats och se om det finns någon röd tråd.

• Hur har serietidningsindustrin och serietidningarnas innehåll förändrats och utvecklats 

från 1950-talet till och med år 2000?

1.2 Tidigare forskning

Jag kommer använda mig av litteratur som behandlar både serietidningars utveckling och 

propaganda. Eftersom svensk forskning på området är sparsmakat så kommer jag att förlita 

mig helt på engelskspråkig litteratur som både berör serietidningar och deras historia samt 

belyser propaganda genom tiderna. 

Denna tidigare forskning kommer jag främst att anväda som källor för att finna intressanta 

grepp och områden att undersöka, detta för att jag vill skapa mig en egen bild av det jag 

studerar och inte hänga mig fast vid vad någon annan sagt tidigare. Jag kommer dock hänvisa 

till dem när det finns ställningstaganden som jag själv inte kan bevisa eller förmår hitta källor 

på, såsom försäljningssiffror och liknande.

Några av de böcker jag valt att läsa är; 

Comic Art Propaganda av Fredrik Strömberg – själva kärnan i min studie. Det var denna bok 

som väckte mitt intresse för ämnet och gav mig idéen till arbetet. Här presenteras en rad 

exempel av serietidningar och bilder som använts i propagandasyfte från hela världen 

uppbyggda på ett tematiskt sätt, allt från krig till sexuell frigörelse och drogliberalism. Boken 

är uppbyggd på i stort sett samma sätt som mitt arbete, utefter ett grundläggande kronologisk 

och tematisk mönster. Fredrik Strömberg är redaktör på facktidskriften Bild & Bubbla och 

4



ordförande för föreningen Seriefrämjandet och kan således betraktas som en ledande svensk 

aktoritet på ämnet.

Demandig Respect: The Evolution of the American Comic Book av Paul Lopes – En 

utvecklingsstudie av serietidnings-mediumet, från ungdomskultur till ”nördkultur” till 

populärkultur. Paul Lopes tar läsaren med på en resa från 1930-talet, när serietidningen sågs 

som den lägsta formen av underhållning, till idag, när Hollywood tjänar mångmiljon belopp 

på de trikåklädda hjältarna som utgör kärnan i serietidningarnas värld.  

Marvel Graphic Novels and Related Publications : An Annotated Guide to Comics, Prose 

Novels, Children's Books, Articles, Criticism and Reference Works, 1965-2005 av Robert G. 

Weiner – en samling av sammanfattningar av grafiska noveller från förlaget Marvel Comics. 

Här presenterar Weiner en lång rad av Marvels mainstream serier i kompakt format, med 

sammanfattningar och synopsis över en mängd olika publikationer. Perfekt för att skapa en 

överblick i ämnet.

Munitions of the Mind: A History of Propaganda av Phillip M. Taylor – Här presenteras hur 

propaganda har använts genom tiderna. Taylor beskriver propagandamedlens utveckling från 

stenstoder och målningar till radio, tv och film och presenterar dessutom olika ämnen som 

propagandan behandlat under olika perioder, med ett stort fokus på krig.

Propaganda Prints: A History of Art in the Service of Social and Political Change av Colin 

Moore – Här beskrivs hur propaganda och politiska åsikter tagit sig i uttryck inom tryckta 

publikationer under en lång historisk period. Han beskriver hur det använts för både onda och 

goda syften med hjälp av över 300 olika bilder som tillåts representera över 5000 år av 

mänsklig civilisation.

Secret Identity Crisis: Comic Books and the Unmasking of Cold War America av Matthew J. 

Costello – En analys av det kalla kriget sett genom serietidningar. Costello belyser Marvels 

storartade framväxt under 1960-talet och hur stor roll teknologin och vetenskapen, och 

rädslan för detta, lyckades skapa några av de mest långlivade och älskade seriehjältarna 

genom tiderna.
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1.3 Källor och källkritik

Jag kommer att använda mig av serietidningar som källor och analysera de politiska 

ställningstaganden jag tycker mig finna i dem. Detta är mitt största problem då jag själv kan 

uppfatta saker på ett sätt som det från början inte var tänkt, detta innebär att jag mer eller 

mindre ofrivilligt kan vinkla min studie. Överlag tror jag dock inte att detta kommer att bli 

något större problem då jag, efter den undersökning jag hade under Historia B2, upptäckte att 

serietidningsförlagen sällan hymlade med sina åsikter och var tämligen frispråkiga.

Ett annat problem jag kommer att stöta på är det stora källmaterialet i sig, det finns otroligt 

många förlag världen över med otroligt många publikationer från år till år, detta gör att 

arbetet kommer bli stort. Av denna anledning har jag valt att till största del använda mig utav 

amerikanska publikationer i min analys och använda andra länders i förbifarten och i 

jämförande syfte. För att underlätta arbetet ytterligare i sökandet efter källor så kommer jag 

att använda mig av olika databaser på internet. Dessa erbjuder ofta en kort synopsis över både 

serierna i helhet och  individuella nummer och flera av de större databaserna  innehåller 

dessutom publikationer från hela världen. 

1.4 Metodformuleringen

Då materialet är i stort sett oöverskådligt till sin karaktär och jag inte kan läsa alla 

publikationer mellan 1950 och 2000 så har jag valt att använda mig utav databaser på internet 

för att försöka skaffa en inblick i vad som var populärt under en viss tid och beskriva i korthet 

vad dessa var genom att undersöka vissa serier i korthet. Med detta stöd blir det lättare att 

undersöka publikationer, försäljning och spridning. 

Fokus kommer till att börja med att  ligga på de två största publicisterna i USA, DC Comics 

och Marvel Comics. Anledningen till detta är att de, av alla de hundratals förlag som finns 

och har funnits, är de som existerat så länge så att de har kunnat visa på en utveckling inom 

sina publikationer. De är också de två förlag som har, mer eller mindre, format 

serietidningsvärlden genom att etablera nya idéer och tankar. Längre fram i arbetet kommer 

också förlagen Image Comics och Mirage Comics att presenteras eftersom dessa hade en stor 

plats i serietidningsvärlden från 80-talet fram till nu. 

2 Superhjältens Århundrade: En analys över samtidssituationen i amerikanska serietidningar från andra 
världskriget till idag. Thomas A. Sjöström
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Att jag valt att arbeta med DC och Marvel är också för läsarnas av den här uppsatsens skull, 

att diskutera mindre förlags mer obskyra karaktärer och publikationer kan kännas mer 

främmande för någon oinsatt än för mig som har ett personligt intresse, att hålla sig till 

välkända karaktärer och historier tycker jag därför är en välvillig handling mot läsarna. 

Dessutom skulle sökandet efter information kunna te sig svårt i fall någon skulle vilja 

undersöka legitimiteten i mina antaganden om jag valde att nämna för många mindre 

publicister.  

Mitt arbete kommer också ha starkt fokus på vad man skulle kunna benämna som en 

”serietidningsmässig konstant”, superhjältarna. Superhjälteserierna har funnits nästan lika 

länge som mediet sjävt och jag ser det därför som den enskilt viktigaste delen i 

serietidningens utveckling. Det är i och med superhjälteserierna som de största förändringarna 

inom mediet sker och det är dessa publikationer som markerar ut- och ingångarna i de 

särpräglade epokerna som utgör serietidningarnas värld.

För att ytterligare underlätta för ”de icke invigda” i serietidningsvärlden har jag här nedan 

sammanställt en lista med de olika förlagens främsta publikationer. Detta är bara ett axplock 

av de olika publikationer som de olika förlagen gett ut men det syftar lika fullt till att försöka 

ge en känsla av bekantskap med förlagen och deras produkter. 

Marvel Comics DC Comics Mindre och fristående förlag

Captain America

Daredevil

The Fantastic Four

The Incredible Hulk

Iron Man

Spider-Man

The Uncanny X-Men

Aqua Man

Batman

The Flash

Green Arrow

Green Lantern

Superman

Wonder Woman

Constantin

The Darkness

Judge Dredd

Spawn

Tank Girl

Teenage Mutant Ninja Turtles

Witchblade
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Min uppsats utgår ifrån såväl en kronologisk undersökning som en underliggande tematiskt 

sådan. Jag väljer att först dela upp uppsatsens resultat och analysdel i deccenier, dvs 50-, 60-, 

70-, 80- och 90-tal, under varje deccenierubrik har jag en kort presentation av årtiondet för att 

sedan presentera en tematisk uppdelning som jag känner är väsentlig och som reflekterar 

politiska frågor som varit viktiga inom de tidsperioderna. Låt oss säga att jag undersöker 

Amerika under 60-talet, då kanske det är intressant att belysa medborgarrättsrörelsen och 

Vietnamkrigets framtoning i serierna. 

Jag väljer att främst avgränsa mig till tiden för det kalla kriget (1950-1990), men kommer 

också att tala om 1990-talets serievärld. Anledning till att jag gör detta är pga de 

omvälvningar som skedde runt om i världen under den här tiden samt att tiden innan denna 

period, andra världskriget, skulle kunna komma att ta upp en helt egen uppsats, något jag 

upptäckte redan under förra kursens uppsatsskrivning.    

Den metod jag har använt grundar sig till mångt och mycket på den tidigare forskningen. 

Genom att studera vad som tidigare undersökts och presenterats och sedan jämföra det med 

det jag finner i min egen studie av källmaterialet så har jag kunnat urskönja likheter och 

skillnader mellan ”vanlig” propaganda och den som funnits i serietidningar, samt hur man 

kunnat utnyttja mediet som propagandamedel. 
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RESULTAT OCH ANALYS

2. 1950-TALET: KOMMUNISTSKRÄCKEN OCH ”SILVERÅLDERN” 

Citatet ”Real americans NEVER turn 'Red'!”3 befäster den politiska tonen i amerikanska 

serietidningarna under 1950-talet. Det tomrum som nazisterna och japanerna lämnat efter sig 

efter andra världskrigets slut fylldes snabbt av kommunism och socialister som, enligt vissa, 

var ”the worst threat to freedom – ever”4 och samma nidbilder som användes för att beskriva 

nazister och japaner  började nu användas för att visa kommunisterna och deras åsikter. Men 

samtidigt som kommunisterna och deras gelikar tog allt mer plats så förlorade de som främst 

avbildats som frihetens förkämpar när de slogs mot nazisterna och japanerna sitt fotfäste. 

Intresset för de trikåklädda superhjältarna minskade dramatiskt när det omedelbara hotet som 

Nazisterna stod för försvann, behovet av Captain America och Superman var till ända. 

Superhjältarna var på väg ut, Guldåldern var slut.5 

2.1  Serietidningar, en fråga för staten

I stället för de trikåklädda superhjältarna började tonårshumorn och skräck- och 

kriminalhistorier fylla tidningshyllorna. Detektiver som löste kommunisternas lömska planer 

var inte ovanligt och skjutvapen användes friskt av båda parter och ibland visades scener med 

sexuella undertoner. I vissa fall avspeglades också de kriminella på ett glamoröst sätt, något 

som den amerikanska staten inte såg positivt på. I skräckserierna, som t.ex Tales From the 

Crypt, Adventures Into Terror och Dracula, porträtterades många gånger råa historier med 

våld och blod, inte heller detta sågs på med blida ögon.6      

Den amerikanska staten och dess folk var nu alltså inte bara inne i en våg av McCarthyism7 

utan de var också oroliga att deras barn skulle påverkas negativt av dessa serietidningar som 

visade blod, våld, monster och droger. Flera statliga rapporter visade också att det fanns en 

koppling mellan ungdomsbrottslighet och serietidningar. Det var den amerikanske 

psykologen och författaren Fredric Werthman och hans bok Seduction of The Innocent från 

1954 som verkligen satte fart på arbetet med att ta fram en mall för förlagens självreglering. 

Werthman hade intervjuat en mängd ungdomsbrottslingar och alla hade medgett att de läst 

3 Captain America Comics vol.1, Marvel Comics
4 Ibid.
5 Guldåldern; En period inom serietidningskulturen som pågick mellan 1938 och c;a 1949.

Under den här perioden uppkom många av de stora superhjältarna, visa som fortfarande är stora och allmänt 
kända, t.ex Superman (1938), Batman(1939) och Captain America (1940).

6 Strömberg, Fredrik. 2010.
7 Den antikommunistiska stämmning som spreds I USA under 40- och 50-talet, instigerad av, bland andra, 

senatorn Joseph McCarthy.
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serietidningar och dragit slutsatsen att det var det överdrivna våldet i serierna som orsakat 

deras brottslighet. Det var magistraten av New Yorks, Charles F. Murphys uppgift att komma 

på en plan för vad som fick och inte fick förekomma i serietidningar.8

I september 1954 infördes så ”The Comic Code Autority”, CCA, ett sätt att reglera 

publikationer som staten ansåg innehålla för mycket våld, droger eller sexuella referenser. 

CCA var starkt influerat av William H. Hays produktionskod för film från 1930. Nu blev det 

förbjudet att porträttera våld och brott på ett glorifierat sätt och sexuella situationer, droger 

och monster förbjöds helt i och med årsskiftet 1955. Man fick inte heller porträttera poliser 

eller andra lagmän på ett sätt som kunde förlöjliga dem eller fördärva deras anseende utåt. 

Poängen med CCA var inte att staten skulle gå in och korrekturläsa alla serietidningar som 

producerades utan det överläts istället på de förlag som ingick i CCA att censurera varandra 

och sig själva. Från och med nu tog tonårsserierna allt mer plats, humorserier så som Archie 

och Patsy and Healy fyllde hyllorna tillsammans med en och annan detektivserie, western-

serie, ett fåtal kvarhängande krigsserier och ett relativt stort antal serier med ”sunda”, kristna, 

budskap.9

De politiska budskap som går att finna under den här perioden (1950-1956) är sparsmakade, 

det är den allmänna anti-kommunistiska stämningen som genomsyrar de flesta publikationer, 

med undantaget varande western-serierna och humorserierna. 

2.2 CCA och dess motståndare

Även fast det var många förlag som hängav sig åt CCA för att kunna åtnjuta större 

exponering så fanns det fortfarande de som ansåg att serier endast skulle ses som 

underhållning, precis som vilken annan typ av ”vanlig” litteratur som helst, som inte hade 

någon typ av produktionskod.

Ett par mindre förlag började så trycka underground-serier som inte såldes i konventinella 

serietidningsbutiker eller i snabbköp utan som såldes i såkallade ”head shops” eller i 

tobakshandlar, allt för att minska risken för att allt för unga läsare skulle få tag i dem och på 

så sätt minska risken för att föräldrar och andra moralväcktare skulle uppmärksamma dem 

8 Hajdu, David. 1999.
9 Ibid.
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mer än nödvändigt. Dessa serier behöll många av de element som varit vanliga under det 

tidiga 50-talet, såsom våld och sexuella anspelningar.

Andra förlag, främst EC Comics, som hittills nästan enbart producerat  skräck- och 

deckarserier drabbades hårt av CCA;s produktionskod. Det fanns få saker de kunde göra för 

att behålla sin plats på marknaden och de blev tvugna att lägga ner alla utom en av sina 

publikationer i oktober 1954. Den publikation som de fick behålla var den satiriska 

skämttidningen MAD, som de publicerade i ett magasin-format, inte som serietidning, och 

CCA;s censur gällde inte magasin. MAD blev en stor succé tack vare sin bittska humor och 

sin drift med andra  serier och filmer, något som blivit något av deras signum ändra fram till 

idag.10

2.3 Superhjältarnas återkomst

Pga de påfrestningar som CCA satte på förlagen i och med svårigheterna med att publicera 

intressanta skräck- och deckarserier började de stora förlagen än en gång snegla på sina gamla 

draghästar från 1940-talet, superhjältarna. De enda tre superhjältarna som fortfarande hade 

sina egna publikationer var Superman, Wonder Woman och Batman, men Will Jacobs, 

författare på DC Comics, menar i sin bok The Comic Book Heroes att Superman fanns 

tillgängligt i stor kvantitet men liten kvalité, Wonder Woman var varken idiosynkratisk eller 

intressant, Batman hade högre kvalité men saknade den atmosfär som tidningen livnärt sig på 

tidigare.11 

I och med DC-publikationen Showcase #4 i oktober 1956 händer det dock något. Superhjälten 

återkommer till hyllorna efter att, i stort sett, varit frånvarande i nästan 8 år.  Nyvaknande 

brukar man säga börjar med att DC Comics The Flash, vars tidning legat nere sedan 1949, 

återkommer, i ny dräkt och med en ny bakgrundsstory. Silveråldern tar nu sin början.12 

Silveråldern kännetecknas av nyskapandet av en mängd klassiska superhjältar och från 1956 

till 1960 så återtog de trikåklädda hjältarna hyllorna och DC Comics, med sitt stora stall av 

hjältar från guldåldern, kunde lätt ta över marknaden. Medan man under 40-talet lagt fokus på 

magi som källan till de flesta superhjältars krafter så kom detta nyskapande att ge nya 

anledningar till deras krafter, den moderna teknologin.

10 Ibid.
11 Jabobs, Will & Jones, Gerard. 1985.
12 Silveråldern; En period inom serietidningskulturen som pågick mellan 1956 och till och med början på 1970-

talet. Perioden kännetecknas av det nyväckta intresset för superhjälteserierna och färgsprakande serier.
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3. 1960-TALET: TEKNIK OCH SEGREGATION.

"[…] I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade 

is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the Earth.”13 Dessa ord 

skulle mer eller mindre komma att sätta tonen för 60-talets serietidningar. Fokus kom att 

hamna på teknikens utveckling och hur långt före västvärlden, och främst då USA, låg 

jämfört med de kommunistiska staterna i öst. Så redan här märks den grundläggande politiska 

tonen för decenniet, de överlägsna (och goda) kapitalistiska väststaterna mot de outvecklade, 

råa och onda kommunisterna. Att Sovjet vid det här laget redan satt en man i omlopp runt 

jorden tycks ingen vilja kännas vid. Den serietidning som bäst personifierar detta 

ställningstagande om västeländsk teknologisk överlägsenhet är Marvels Iron Man.

Så, medan DC levde vidare på gamla, men till viss del omarbetade, hjältar som Superman, 

Batman, Wonder Woman och The Flash såg Marvel Comics sin chans att istället börja om på 

ny kula. De införde då mer djupgående händelseförlopp och karaktärsutvecklingar till sina 

(nya) figurer, detta var något DC saknade då de främst skrev historier utan kontinuitet och 

som endast var löst sammanhängande. Marvel borjade så ta över marknaden mer och mer.

3.1 Den vetenskapliga superhjälten

Här presenteras historien om forskaren och affärsmannen Tony Stark som, under ett besök 

hos amerikanska trupper i Vietnam, blir tillfångatagen av en nordvietnamesisk 

kommunistledare, Wong-Chu. Tony skadas allvarligt  under kidnappningen och får en skärva 

granatsplitter farligt nära hjärtat. För att kunna överleva och fly från kommunisterna, som vill 

att han ska konstruera ett ”supervapen” åt dem, tvingas han konstruera en dräkt av järn och 

stål vars interna batteri håller granatsplittret från hans hjärta genom magnetism samtidigt som 

det mångdubblar hans styrka.14 Efter att ha studerat Iron Man framgår det relativt tydligt att 

han i tidiga nummer används som ett motmedel mot kommunismen, det var den amerikanska 

uppfinningsrikedomen mot, vad som sågs som, kommunisternas bakåtsträvande utveckling.

Men samtidigt som man belyste USA;s teknologiska övertag över kommunisterna så passade 

man också på att framställa den allmänna oron över teknologin som uppstått efter andra 

världskriget och fortsatt alltjämt medan de två supermakterna USA och Sovjetunionen rustat 

sig med kärnvapen. Man spelade alltså på amerikanernas egen rädsla, fascination och 

13 John F. Kennedy, 25 Maj 1961
14 Tales of Suspence #39, Marvel Comics
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oförstånd gällande teknologi och vetenskap. Det främsta exemplet är Marvels The Incredible 

Hulk, berättelsen börjar med att den unge vetenskapsmannen Bruce Banner, i ett försök att 

rädda ett barn, blir strålskadad av en ”gammabomb” som han varit med och tagit fram och 

som de är ute i öknen för att testa. Strålningen muterar hans DNA och från och med nu, varje 

gång han blir arg, förvandlas han till den gröna supermänniskan känd som ”Hulken”.15   

Teknologi, speciellt sådan som man utvecklade inom vapenindustrin, kan alltså tolkas som 

varande mångfacetterad. Dels lyfte man fram de fantastiska framsteg som gjorde det möjligt 

för Tony Stark att överleva och dels lyfte man fram de livsomvälvande och förödande 

händelser som förvandlade Bruce Banner till den otrolige Hulken. Detta går man också 

igenom i många andra serier, t.ex Spider-Man och Fantastiska Fyran. Alla genomgår de någon 

typ av förändring där vetenskapen på ett eller annat sätt spelat in, en förändring som påverkar 

deras vanliga liv på förundrande sätt som gör det möjligt för dem att hjälpa mänskligheten, 

men samtidigt så är deras tillstånd oåterkalleliga, de kommer aldrig få möjligheten att leva ett 

normalt liv igen. Man kan likna det vid att man vid tiden gjorde stora framsteg inom medicin 

och läkarvetenskapen, något som förmodligen skulle gå fullständigt om intet ifall bomberna 

föll. 

Den allmäna konsensus som rådde angående kommuniststaterna i väst, och främst då i USA, 

var alltså att de var teknologiskt, ekonomiskt och moraliskt undermåliga. Kommunisterna 

framhölls också ofta som krigs- och revolutionsivrare, några lysande exempel där är t.ex 

situationen på Kuba och i andra sydamerikanska länder samt i Vietnam och Kina. Man 

menade att de vapen som kommunistiska stater byggde var menade för krig och attack medan 

de man själva anskaffade sig var till för försvar av den moraliskt rättrådiga västvärlden. Så, 

visserligen bygger Tony Stark ett vapen när kan konstruerar sin Iron  Man-dräkt, men hans 

användande av den är för ”det godas” skull, han kämpar för det som är rätt och riktigt, medan 

kommunisterna enbart vill ha ett vapen som kan förgöra västvärlden.16 

3.2 Krigströtthet

Under det tidiga 1900-talet, och främst under 1930- och 40-talet, rådde stora politiska 

spänningar runt om i världen. Under den här tiden genomled man bl.a två världskrig och 

amerikanerna hade mer eller mindre tvingats att agera i båda. Man hade pumpat ut 

15 The Incredible Hulk #1, Marvel Comics
16 Iron Man vol.1 #1
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propaganda i serietidningar såsom Batman, Superman och Captain America där man 

uppmanade läsarna att köpa krigsobligationer och att vara aktsamma med vad man sa, ”loose 

lips sinks ships”, och så vidare.

Under den här tiden var amerikanerna stolta över sin militär och man kände att man slogs för 

det som var rätt och riktigt. Samma sak under Koreakriget på 50-talet, även om sömmarna 

redan då började knaka. Men så kom Vietnamkriget. 

När man under 40-talet tryckte serier om Captain Americas äventyr var det mycket mer 

accepterat att öppet visa sitt stöd för kriget och detta var som sagt inget man hymlade med i 

serietidningskretsar heller. Men under 60-talet, när Captain America gjort comeback och Iron 

Mans första äventyr trycktes, var mångas reaktion på kriget negativt. Folket, och framförallt 

ungdomarna, tycktes trötta på krig efter två världskrig och Koreakriget. Denna krigströtthet 

återspeglades i serierna, de nummer där superhjältarna ställdes mot kommunister förekom 

fortfarande men det var mycket oftare på amerikansk mark än i Vietnam eller i andra 

kommuniststater.17

Det var också pga denna allmänna krigströtthet som Iron Man först skapades. Stan Lee menar 

att han ville skapa en karaktär som var vapenhandlare men som var så lätt att tycka om att 

ingen kunde låta bli, detta i en tid när handeln och utvecklingen av vapen var en väldigt stor 

marknad, något som många ungdomar inte uppskattade. Stan Lee hade alltså bestämt sig for 

att ”retas” med sina läsare, något som faktiskt uppskattades då Iron Man blev en av 

storsäljarna i tidningshyllorna.18 

3.3 X-Men och medborgarrättsrörelsen

Ett annat ämne som tas upp i 60-talets serier är den segregation som fanns i samhället. Under 

den här tiden var medborgarrättsrörelsen som störst i USA och detta reflekterades i media på 

alla håll, serietidningarnas sätt att prata om det var främst genom Marvels Uncanny X-Men, 

där en grupp av mutanter som, likt de svarta i USA, pressades undan och tvingades leva i 

samhällets utkanter. De fann sin tillflykt i en skola för ”begåvade ungdomar”, där kunde de 

leva i relativ frihet från förtryck. Men när en annan fraktion av  mutanter, ”Brödraskapet”, 

började anfalla civilbefolkningen och försöka ta makten i samhället så blev de tvungna att 

17 Costello, Matthew. 2009.
18 Stan Lee's Monsters, Mutants and Marvels
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agera för att visa att alla mutanter inte var av samma skrot och korn, mycket likt Marthin 

Luther Kings fredliga medborgarrättsrörelsen kontra den ledd av t.ex Malcolm X, Svarta 

Pantrarna. 

Under de senare delarna av 60- och det tidiga 70-talet introducerades också rörelser i X-Men-

serierna  vars enda mål var att bringa mutanterna inför rätta, oavsett om de gjort något fel 

eller inte utan enbart baserat på att de var mutanter. En kommentar till den orättvisa 

behandlingen som svarta drabbades av i det amerikanska rättssystemet. Man skulle också 

kunna se de så kallade ”Sentinel-robotarna”19 som symboler för den ”programmerade” 

polismakten, dvs en poliskår som många uppfattade som rent rasistisk och på ett robotlikt sätt 

gav sig på svarta och latinamerikaner.20     

19 Också kända som “Mutant-busters”. Stora robotar, specifikt designade för att söka upp och fånga mutanter 
för att dessa skulle kunna ställas inför rätta.

20 Costello, Matthew. 2009.
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4. 1970-TALET: DROGER, VÅLD OCH UPPBROTTET MED CCA

Under 1970-talet blev serietidningarna för första gången sedan 1940- och 50-talet än en gång 

mer baserade på verklighetens problematik. Men istället för att fokusera på saker som rörde 

staten eller världspolitiken så som krig och kommunistiska spioner så fokuserade man på 

människorna och de problem som omger oss dagligen. Många publicister drog sig inte för att 

kringgå, eller helt enkelt strunta i, CCA;s regler utan publicerade helt fritt tidningar där 

droger användes öppet och våld inte hymlades med. 

4.1 ”Youths's greatest problem... DRUGS!”

Först med detta var Marvels Amazing Spider-Man #96(Maj), #97(Juni) och #98(Juli) 1971, 

här behandlades ämnet droger utifrån ett oerhört negativt perspektiv men lika fullt blev det en 

mediastorm runt numret, något som ökade försäljningen avsevärt.21 Det var Förenta Staternas 

Departement för Hälsa, Utbildning och Välstånd som kontaktat Stan Lee om att producera en 

tidning om farorna med droger. CCA beslutade att tryckning av tidningen inte skulle komma 

på fråga, något som Stan Lee helt eneklt struntade i.

DC svarade i Oktober med sin slogan; ”DC attacks youth's greatest problem... DRUGS!”.22 

Det här numret ses som den definierande vattendelaren mellan vad man kallar ”silveråldern” 

och ”bronsåldern”23 i serietidningssammanhang. Här visar DC upp hur olika människor av 

alla etniska bakgrunder påverkas av drogerna som cirkulerar i samhället, främst presenteras 

en asiatisk och en afroamerikansk man som pga den orättvisa och rasism de möter finner sin 

tillflykt i drogerna. Den stora chocken här är dock avslöjandet att Green Arrows, en av DC;s 

största superhjältar, unge medhjälpare Roy Harper24 är beroende av heroin.

Det är inte bara DC som behandlar hjältar med problem, också Marvel ger en av sina främsta 

hjältar en tung last. Tony Stark, Iron Man, börjar ifrågasätta sina val och sitt liv så till den 

grad att han inte bara byter riktning för sitt företag, som hittills fortsatt med att producera 

vapen och nu börjar framställa produkter så som medicin och annat som kan vara världen till 

gagn, utan han blir också allt mer tyngd av alkohol och inom kort är han den förste 

21 Stan Lee;s Monsters, Mutants and Marvels
22 Green Lantern/Green Arrow #85, Oktober 1971, DC Comics
23 Bronsåldern; En period inom serietidningskulturen som pågick från 1970-talets början till mitten på 80-talet. 

Perioden kännetecknas av en mycket mörkare och våldsammare tematik än tidigare. Många lyder 
fortfarande, i alla fall delvis, under CCA-koden som i mitten på 70-talet får en omstrukturering.

24 Som ironiskt nog också kallas “Speedy”.
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alkoholiserade superhjälten.25 Hans alkoholproblem blir så stora att han tvingas sluta som Iron 

Man och överlåter rollen på en av sina vänner, James 'Rhody' Rhodes26, som tar Iron Mans 

rustning och utrustar den med fler vapen och börjar kalla sig ”War Machine”. Serien Iron 

Man börjar efter det här spela upp två sammanlänkade historier, en mer actionpackad, där 

War Machine tar sig ann samhällets fiender och dess problem, och den andra som fokusera 

allt mer på hur svårt det är för människor som lever med missbruk och Tony Starks kamp för 

att bli Iron Man igen och bli fri sitt missbruk.27

4.2 Vän av ordning – Våld och ”rättvisa”

70-talets serietidningar var inte bara fullpackade med droger och alkohol, de fylldes också, 

som så många gånger är fallet, av våld. Allt fler serier blev mer brutala och flertalet ”anti-

hjältar” så som Marvels The Punisher började dyka upp. The Punisher var den första i en våg 

av anti-hjältar som dök upp i mitten av 1970-talet, han spelade rollen av en tragisk ex-militär 

vars familj mördats av maffian. Hans sätt att hantera sin förlust på var att söka rättvisa genom 

våld. Han rättfärdigade mord som ett sätt att bekämpa ondska och kriminalitet, något som 

skilde honom nämnvärt från andra hjältar, så som Batman och Spider-man som hade uttalade 

”no-kill policies”, något som ofta gjorde att han hamnade i konflikt med andra, mer klassiska 

hjältar, i Marvels stall. Andra välkända anti-hjältar som uppstod under den här tiden var 

Marvels Wolverine, och Judge Dredd som dök upp i det brittiska förlaget Fleetways 

serieantalogi 2000 AD.    

En annan anti-hjälte som dyker upp under 70-talets tidigare del är Marvels Ghost Rider. 

Ghost Rider är berättelsen om motorcykelstuntmannen Johnny Blaze som, på ett väldigt 

Faust-likt sätt, säljer sin själ till Djävulen för att rädda livet på sin mentor. Driven av helvetets 

törst efter själar åker Blaze runt på sin motorcykel och samlar in själarna från de kriminella 

han möter. 

En av anledningarna till det ökade våldet och användandet av droger i serietidningar tycks 

komma ur det sena 60- och tidiga 70-talets hårdkokta western-, action- och deckarfilmer så 

som Dirty Harry, Våldets fiende Nr.1 och Det Vilda Gänget. Dessa filmer kom under en tid då 

Hays produktionskod för filmer hade blivit för svår att upprätthålla pga den mängd filmer 

25 “Demon In The Bottle” Iron Man #120(Mars)-128(November) 
26 James Rhodes är för övrigt en av de första afroamerikanska superhjältarna.
27 Tony Starks alkoholmissbruk är ett fokus för många nummer av tiningen Iron Man och Stark faller flera 

gånger tillbaka, främst under 1983 där han än en gång ersätts av James Rhodes under en lång period. 
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som producerades i Hollywood. Istället hade MPAA28 nyligen etablerat ett betygssystem som 

gav större frihet till filmskapare utan att riskera att ett våldsamt innehåll nådde unga. Detta 

skulle på ett sätt spegla det sätt som serietidningsvärlden skilde sig från CCA på. När allt fler 

publikationer kom ut blev det svårt för editörerna att censurera dem och allt mer tidningar 

lyckades på så sätt slinka igenom, och efterhand blev CCA;s koder så svåra att upprätthålla 

att de slutligen skulle komma att avfärdades helt av förlagen. 

4.3 Jämställdhet och lika rätt för alla

Den tredje revolutionerande omvälvningen som skedde under 70-talet var alla serier och 

karaktärer som belyste jämställdhet mellan kön och ras. Innan hade till exempel de enda 

nämnvärda superhjältinnorna varit DCs Wonder Woman och de som ingick i något typ av lag 

som Marvels X-Men eller DCs Justice Leauge of America, men nu började kvinnliga 

versioner av manliga superhjältar att dyka upp. Med genialt nyskapade titlar som ”Spider-

Woman” och ”She-Hulk” tycks det som att t.ex Marvel försökte att öppna upp för en ny 

marknad, de unga kvinnorna.

Några andra som hittills i princip hållits utanför serietidningsvärlden var minoriteterna. De 

hade ofta relegerats till mindre karaktärer i bi- eller supportroller inom krigs- och 

westernserierna med undantag för Marvels Black Panther och Falcon, de två första svarta 

superhjältarna, och Dell Comics western-serie Lobo från 1965, den första afro-amerikanen 

med sin egen serie. Men så, när blaxploitation- och kung-fufilmerna började utgöra en större 

del av filmbranschen, började minoriteterna också göra sig påminda i 

serietidningssammanhang. 

Den första svarta superhjälten som fick sin egen tidning var Marvels Luke Cage i Luke Cage, 

Hero for Hire, 1972, tätt följd av Black Panther; Jungle Action, 1973. 1974 introducerade 

Marvel karaktären Iron Fist, en brottsbekämpare av amerikanskt ursprung men med otroliga 

färdigheter inom kampsport och som uppfostrats inom en ”asiatisk” kultur. Iron Fist fick sin 

egen mini-serie mellan 1975 och 1977 men efter bara 15 nummer las den ner. Senare gjorde 

Iron Fist Luke Cage sällskap i deras nya gemensamma titel Power Man & Iron Fist från 

1978.

28 Motion Picture Association of America.
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Många av de tidiga serierna som försökte belysa etnisk mångfald föll, såhär i efterhand, 

tämligen platt. De spelade på stereotyper och föruppfattade meningar av hur t.ex. en svart 

amerikansk man skulle vara och bete sig, detta kan nog främst bero på att de flesta som var 

inblandade i serietidningsbranschen vid den här tiden var äldre vita män. 

En annan svart superhjälte som gjort stor inverkan på branschen var DCs John Stewart, som 

fick lov att ta stor plats i DCs Green Lantern & Green Arrow. John Stewart valdes ut av den 

dåvarande Green Lantern, Hal Jordan, att bli en ny rekryt inom den interplanetära 

polisstyrkan han ingick i, Green Lantern corps., och fick, allt som serien fortsatte, allt mer 

ansvar och i slutet av 70-talet och under 80-talet tog han till och med över publikationen 

Green Lantern som titelrollsinnehavaren. John Stewart var också en av de första 

superhjältarna som frånsade sig den arketypiska masken som de flesta superhjältar använde 

för att dölja sina hemliga identiteter.   

En annan serie som ytterligare fyllde serietidningsvärlden med representanter för diverse 

minoriteter var Uncanny X-Men, som med #94 blev en nystart av den X-Men-serie som 

producerats mellan 1965 och 197029. Seriens ursprungliga premiss, att mutanter, likt andra 

minoriteter, hade det svårt att bli accepterade av samhället kvarstod och för att belysa detta 

faktum ytterligare så introducerade man en rad nya X-Men, däribland anti-hjälten Wolverine, 

den första svarta kvinnliga superhjältinnan Storm, den första superhjälten av ur-amerikanskt 

ursprung Thunderbird30 och den första superhjälten av asiatiskt ursprung, Sunfire31.

Pga denna etniska mångfald i X-Men-serierna så skulle Uncanny X-Men komma att bli en av 

de mest älskade serierna någonsin och den skulle under 80-talet växa till sig så markant att 

den överskuggade några av de mest omtyckta och etablerade serierna genom tiderna. 

Superman, Batman och Spider-Man skulle alla komma att framstå som andrahandsserier 

jämförda med X-Men och speciellt då den enskilt mest omtyckta av alla X-Men, Wolverine.32 

29 Uncanny X-Men hade aktivt producerats mellan 1965 och  1970. Från 1970 fram till juli 1975 hade man 
enbart tryckt om de gamla serierna. Det var först i och med Giant-Size X-Men #1 som nytändningen för X-
Men kom. Det var här man introducerade de nya hjältarna för första gången och från och med Uncanny X-
Men #94 i augusti 1975 så började Marvel pånytt att producera nytt material för titeln.

30 Som visserligen dör i #95.
31 Asiater hade förekommit tidigare I serietidningar men då ofta som antingen skurkar, comic-relief eller som, 

vad bäst kan beskrivas som, “mystiska män med stor visdom”. Alltså hade man bara brett på de redan 
förexisterande stereotyperna som fanns inom media om asiater. 

32 Lopes. 2009. & Weiner. 2008.
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5. DEN MODERNA ERAN33 

Under 1980-talet händer mycket i serietidningarnas värld, först och främst sker en klar 

delning av serietidningarnas innehåll. I de redan etablerade serietidningarna som Batman, 

Iron Man och X-Men fortsätter den mörka tematiken som uppstod under senare delen av 70-

talet men tar också väldiga steg mot ett ännu mörkare medium som kom att prägla 90-talet. 

Serietidningarna fokuserar under den här tiden på karaktärsutvecklande historier som spelar 

mer på verklighetens vardagsproblem, så som kvinnomisshandel, mord, alkoholism och 

drogmissbruk, allt för att tilltala den allt äldre gruppen individer som fortfarande läser serier. 

Men från de stora förlagen, främst Marvel,  kom också många serier som vände sig mot, och 

försökte locka till sig, en yngre publik, detta gjordes till största del genom att producera 

serietidningar som skulle väcka barns intresse för specifika leksaker, Transformers, G.I. Joe, 

och He-Man and the Masters of the Universe är bara några exempel på detta.

Den andra viktiga saken som händer under 80-talet är det faktum att allt fler mindre 

publicister tar sig in på marknaden. Billigare tryckkostnader och förenklad teknik gör det 

lättare för små förlag att med kraft slå sig in i branschen och detta med budgetar på mindre än 

$1000. De flesta nya förlag har sina egna agendor, vissa vill sprida politisk medvetenhet, 

andra avstår helt från sådant, somliga riktar sig till äldre läsare, andra till yngre, vissa 

förespråkar drogliberalism på ett eller annat sätt, andra fördömer det helt.34 

5.1 De stora förlagen, de små idéerna

Som ovan nämnts så började de stora förlagen i början av 80-talet att dela sin uppmärksamhet 

på två läsarkretsar, de äldre och de yngre läsarna. De äldre läsarnas historier cirkulerade kring 

allvarsamma ämnen som de kunde stöta på i sin vardag, läsa om i dagstidningen eller se på 

nyheterna. Seriehjältar som Batman fick en mycket mörkare framtoning och författarna var 

inte längre lika bekymrade med att inte döda karaktärer. Några exempel på detta är t.ex när 

33 Den moderna eran; En period inom serietidningskulturen som pågick från mitten av 1980-talet fram till idag. 
Perioden kännetecknas av oerhört mörka serier med mycket våld, droger och sex. Många små publicister 
uppstår under den här tiden och ger ut sina egna serier för att konkurrera med de stora förlagen. 

34 Strömberg, Fredrik. 2010.
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Jokern dödar Batmans medhjälpare Robin35, eller när Super-Girl36 och The Flash37 båda dör i 

storyn Crisis on Infinite Earths.

Marvel och DC omarbetade under den här tiden en mängd av sina titlar och sina hjältar och 

rebootade många av sina serier genom storslagna magnum-, eller maxi-stories som spände 

över flera av deras månatliga publikationer på en och samma gång.38

De yngre läsarna fick gladare, lättsammare serier ofta baserade på leksaker, serierna blev 

därför mer som långdragna reklamblad som tvingade författare att introducera nya karaktärer 

in i historien allt eftersom nya leksaker kom ut i butikerna. Det bästa exemplet här torde vara 

Marvels Transformers där seriens inledande huvudförfattare, Bob Budiansky, kontinuerligt 

behövde uppdatera karaktärsgalleriet pga den höga omsättningen Transformers-leksakerna 

hade och att Hasbro, som äger Transformers, ständigt kom på nya leksaker. Budiansky är 

också känd som uppfinnaren av ”splash-sidan”, en presentation av nya karaktärer och där de 

summerade sina personligheter och roller, något som blev något av en stapelvara inom 

Marvels serietidningar under 80-talet när man ville visa för läsarna/köparna hur coola eller 

intressanta nya karaktärer var.

Man kan tro att Marvels författarlag kanske skulle ha sackat av och skrivit enkla, lättsmälta 

historier för den yngre publiken, och det gjorde man... Inledningsvis påminde Marvels 

Transformers och G.I. Joe visserligen starkt om reklamblad, men historierna som de ändå 

lyckades berätta var stundom av väldigt hög kvalité. När serierna fått gå något år märks dock 

en stor skillnad i kvalité, både berättarmässigt och tecknarmässigt, man märker att historierna 

blir allt enklare och fåniga och att deras enda avsikt är att presentera nya leksaker. Budiansky 

själv påpekar att detta var det jobbigaste med att arbeta med merchandising av det här slaget 

och att han blev utbränd och tappade intresset efter att ha skrivit nästan 50 nummer. Ny 

huvudförfattare blev den välkände brittiske serieförfattaren Simon Furman som på nya och 

innovativa sätt lyckades mejsla in nya karaktärer i historierna och lyckades fånga upp läsarnas 

intresse på nytt genom mer psykologiska, esoteriska, karaktärsdrivna och omvälvande 

historier.    

35 “A Death In The Family” Batman.. 1989
36 Crisis on Infinite Earths #7
37 Crisis on Infinite Earths #8 (Att The Flash, eller Barry Allen som han egentligen heter, dör beskrivs som en 

stor shock för läsarna eftersom han hade varit The Flash sedan 1956 och han ensam sågs som den karaktär 
som väckte liv i superhjälteserierna igen. Se 2.1.2.) 

38 DCs Crisis on Infinite Earths och Marvels Secret Wars.
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5.2 De små förlagen, de stora idéerna

I mitten av 80-talet hamnade serieskaparen Jack Kirby i dispyt med Marvel angående ett antal 

”försvunna” blad av serier, detta var serier som Kirby varit inblandad i som både författare 

och tecknare och han ansåg sig ha rätt att behålla det som han skapat, Marvel höll inte med 

men Kirby backades upp av en rad andra kända namn som t.ex Alan Moore och Frank Miller 

och hela kontroversen rann ut i sanden.

Detta skulle hursomhelst leda till en stor fråga inom serietidningsbranschen; Vem ägde 

egentligen rättigheterna till karaktärerna som författare och tecknare skapade? Var det 

förlagen eller tecknarna/författarna själva? Förlagen hävdade såklart att svaret var enkelt ocg 

att allt som publicerats under deras banner skulle tillfalla dem och äganderätten till 

karaktärerna var förlagets. 

Flertalet tecknare och författare höll inte med. Inte bara på grund av kontroversen över 

äganderätten, men också angående pengarna som förlagen drog in via merchandise som t-

shirts, tv-spel och leksaker. Skaparna fick sällan mer än standardbetalningen, såkallad ”page-

rate”, för sitt arbete med serierna och möjligen royalties för samlingsalbum och liknande. En 

liten grupp om åtta serietidningsskapare, Jim Lee, Whilce Portacio, Marc Silvestri, Erik 

Larsen, Jim Valentino, Rob Liefield, Todd McFarlane och Chris Claremont beslöt sig 1991 att 

alla lämna sina poster på Marvel för att starta sitt eget förlag, Image Comics. Pga att flera av 

serieskaparna som nu lämnade Marvel var välkända och omtyckta bland läsarna, främst för 

sitt arbete med diverse X-Men-titlar39, så rasade Marvels aktier med $3.25 per aktie när det 

blev alämnt känt att företaget förlorat så framstående medarbetare.

På Image, precis som på så många andra fristående förlag, så låg fokus på den enskilde 

serieskaparens immaterialrätt till sina egna verk. Varje enskild skapare hade sin egen studio 

som producerade sina egna serier under det gemensamma Image-baneret. Image blev, med 

titlar som McFarlanes Spawn och Silvestris Witchblade, snabbt det tredje största förlaget i 

Amerika och gick vid flera tillfällen om DC i försäljningssiffror.40

39 Detta är allmänt känt i serietidningskretsar som ”the X-odus”. (Exodus=Uttåg) 
40 The Comic Journal. “The Image Story”. 2005-10-25.
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5.3 Den mörka eran

Den moderna eran benämns också som ”den mörka eran”, detta på grund av de framgångar 

som publikationer som exempelvis Frank Millers Batman: The Dark Knight Returns och Alan 

Moore och Dave Gibbons Watchmen tidigt hade. Batman porträtterades i The Dark Knights 

Returns som en äldre, mer hårdför version av den som man tidigare sett och samtliga 

publikationer av Batman som kom ut under den här tiden följde samma mönster. Skurkarna 

Batman tampades med beskrevs inte längre som onda utan anledning, Jokern t.ex 

presenterades som en våldsam psykopat med alvarliga mentala problem som inte kunde 

kontrollera sina mordiska impulser. Watchmen var också det en tidning formligen sprängfull 

av mentala problem, i princip alla karaktärer påvisade någon form av störning eller komplex. 

De var superhjältar men ändå mänskliga, och det var just den här mänskliga aspekten som 

utgjorde tidningens mörka sida, karaktärernas vilja att göra gott hamnade i konflikt med deras 

fria vilja, deras lustar, deras livssituationer och deras komplex. 

Detta var en klar kontrast till exempelvis Superman som var, och är, en ”äkta” hjälte, vars 

osjälviska handlingar räddat världen många gånger om. Men Superman är också en 

utomjordling och den sista av sitt folk, han är nästintill osårbar och pågrund av detta kan han 

därför utsätta sig själv för fara andra inte kan, för att han inte vill att det som hände Krypton 

skall hända Jorden. Om man sedan tar Watchmens Rorschach, som inte har några egentliga 

superkrafter, han är en liten, rödhårig, åldrande man med problem som går tillbaka till hans 

barndom, så märker man en klar skillnad. Rorschach ser världen i svart och vitt, rätt och fel, 

och, som Bradford W. Wright skriver i sin bok Comic Book Nation; ”Han besitter en mängd 

svart-vita värderingar som tar många former men som, likt bläckplumpstestet som han tagit 

sitt namn ifrån, aldrig blandas till någon gråton.”41 Rorschachs kamp för rättvisa tar abrupt 

slut utan att han egentligen har åstadkommit någonting, och hans ovilja till kompromiss leder 

slutligen till hans död och hans hårdföra sätt med de kriminella han stöter på gör att han 

enbart blir ihågkommen av allmänheten som en brottsling – Moores sätt att visa att man kan 

ha de bästa av intentioner och drömmar, men i slutändan mynnar de ändå ut i intet.

Både Dark Knight Returns och Watchmen publicerades av DC Comics och Marvel ville inte 

vara sämre. Marvels Uncanny X-Men hade under det sena 70-talet blivit några av de bäst 

säljande serietidningarna på marknaden och i mitten av 80-talet, och fram till det sena 90-talet 

skulle det befästas ytterligare, man började därför publicera tie-ins och spin-offs till den 

41 Bradford W. Wright. 2003. Comic Book Nation. (Fri översättning.)
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huvudsakliga Uncanny X-Men-tidningen42, dvs en rad tidningar med anknytning till X-Men, 

solo-tidningar för t.ex Wolverine och tidningarna The New Mutants/X-Force43, där nya unga 

mutanter fick handledning av äldre, däribland X-Mens gamle fiende Magneto och den nya 

karaktären Cable, en mutant från framtiden, och X-Factor, där de första X-Men, Cyclops, 

Beast, Angel, Jean Grey (Marvel Girl) och Iceman, återgick till sina rötter. Både The New 

Mutants/X-Force och X-Factor var fokuserade på personkemi och gruppdynamik samtidigt 

som de befäste X-Mens ursprungliga idéer om att ”det är svårt att vara annorluda i en värld 

som inte vill förstå en”. The New Mutants/X-Force la stort fokus på de unga 

huvudkaraktärernas problem och var därför fyllda med sjok av tonårsångest, med allt vad det 

innebär. X-Factor däremot la fokus på mer ”vuxna” problem så som döden av närstående och 

kärleksproblem. Man körde också kontinuerligt storys som starkt hängde samman i alla 

publikationer i ett uppenbart försök i att försöka få läsarna att köpa alla serier.

De  fristående förlagen, exempelvis Image och Mirage, hade också de stora framgångar med 

de mörka, tungt psykologiska historierna som de publicerade såsom Images Spawn och 

Witchblade och Mirages Teenage Mutant Ninja Turtles. Todd McFarlanes Spawn är speciellt 

känt för sina mörka historier och sin framstående anti-hjälte, titelkaraktären Spawn. Likt 

Marvels Punisher är Spawn inte brydd med att låta mörda sina motståndare, hans motivering 

till det är dock en annan än Punishers då Spawn samlar in onda själar till djävulens armé inför 

kriget med himlen.

5.4 Det mörka och okulta

Den mörka eran är inte enbart en period av våld utan den innehåller också en stor del religiösa 

och okulta inslag, serier som bl.a Teenage Mutant Ninja Turtles, Witchblade, Spawn, 

Constantin, Preacher och The Darkness är alla sprängfyllda med diverse religiösa förtoner. 

Spawn och Constantin fokuserar båda på kriget mellan himlen och helvetet och en individ i 

ständig konflikt över vad som är rätt och fel i en synnerligen upp-och-nervänd värld där inget 

är som det verkar. Teenage Mutant Ninja Turtles har kopplingar till österländsk filosofi och 

kultur, saker såsom förfädersdyrkan, reinkarnation och liknande får lov att ta upp stor plats 

framförallt mot slutet av seriens första volym.

42 Ibid.
43 The New Mutants publicerades mellan 1983 och 1991, efter detta bytte  serien namn till X-Force.

24



Witchblade och The Darkness har fokus på två artefakter från en svunnen tid, båda tillverkade 

av, eller innehållande, demoner från helvetet. Båda serierna hängde starkt ihop med varandra 

och fokuserade på de två huvudkaraktärernas kamp med att besegra den demon som bosatt 

sig i deras kroppar samtidigt som de försökte utnyttja de krafter som den här demonen ger för 

att bekämpa ondskan ute i världen. Preacher handlade om en präst från södra Texas som 

besatts av något kallat ”Genesis”, en varelse som är en ohelig blandning av en demon och en 

ängel. Prästen, Jesse Custer, ger sig ut på en resa för att finna Gud, bokstavligt talat eftersom 

Han gav sig av från himlen i samma ögonblick som Genesis besatte Custer. Allt eftersom 

historien fortsätter blir serien allt mer okult och flera religiösa element, både kristna och 

andra, tas upp och behandlas.

En möjlig anledning till den här utvecklignen kan vara det sena 80-talets och det tidiga 90-

talets ”satanistskräck”. Denna skräck uppstod bl.a  efter flera sensationalistiska reportage av 

bl.a den framstående journalisten och skandal-tv-personligheten Geraldo Rivera,  och ett par 

så kallade ”satanistiska ritualmord”, så som det uppmärksammade fallet i West Memphis, 

Arkansas 1993 där tre pojkar hade hittats mördade med ”uppenbara spår av satanistiska 

ritualer” i närheten av kropparna. Senare skulle också skolskjutningen i Columbine 1999 

delvis beskrivas som ett sataniskt mord av ett antal kristna grupperingar i USA, främst pga att 

gärningsmännen var fans av rockartisten Marilyn Manson.

Man kan alltså anta att serieskaparna hade sett en chans att spela på allmänhetens intresse för 

de här händelserna och det okulta och därför också generera ett intresse för okulta serier. 

Detta liknar det sätt som man på 70-talet använt när man använde intresset för action, 

blaxploitation och kung-fufilmer för att sälja serier med ett liknande innehåll.    

Men den religiösa aspekten i serietidningarna gav också läsarna möjligheten att utforska 

moraliska vinklar som de tidigare kanske inte varit benägna att utforska. Vad som är gott och 

vad som är ont ställs flera gånger på sin spetts för att sedan vändas på ända och omkullkasta 

alla förutfattade meningar som man kanske satt inne med innan, allt för att provocera och få 

folk att tänka. Religionen och religiösa spekulationer har alltså fått lov att ta större plats i den 

moderna erans serietidningar än de politiska kommentarerna, men de senare är inte helt 

borta...   
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5.5 Politiska kommentarer under 80- och 90-talet  

Flera serietidningar väljer som sagt att avpolitisera sig, ett undantag är Archie Comics version 

av Kevin Eastmans och Peter Lairds Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures. Den här 

versionen skiljer sig markant från Eastman och Lairds original. Originalet är en mörk serie, i 

linje med andra publikationer under det sena 80-talet, med klara drag av både Film Noir44 och 

parodier av andra serietidningar, främst Marvels Daredevil, och är fokuserade på action och 

våld blandat med österländsk filosofi. 

Archies version är en färgsprakande tidning som skapades för att akompanjera den tecknade 

tv-serien från 1986 och serietidning börjar som en direkt adaption av tv-serien. Allt eftersom 

tiden gick så utvecklades tidningen och tv-serien ifrån varandra och serietidningen började 

sakta men säkert politisera sig. Den började ta upp problem med miljöförstöring och 

storföretag som stod för det.45 Producenterna hymlade inte med sina åsikter och ett av 

företagen som i serien stod för den mesta av förstörelsen visade sig ha självaste Djävulen som 

VD.46

Andra serietidningar som återspeglade politiska budskap under den här perioden var Alan 

Moores Watchmen och V for Vendetta och Jamie Hewlett och Alan Martins Tank Girl. Detta 

var tre brittiska serietidningsskapare som skulle komma att influera en lång rad amerikanska 

och internationella serieförfattare och tecknare ur en politisk ståndpunkt.

Moores Watchmen var en serietidning som inte bara var fylld med våld och hårdför action, de 

politiska budskap den bar inom sig var också påtagliga. I serien är superhjältarna i stort en 

grupp som är hårt kontrollerade av staten, de som inte är direkt anställda av staten anses vara 

brottslingar och de flesta har därför lagt sina hjältebravader på hyllan och återgått till ett 

vanligt liv inför möjligheten att fängslas. De begränsningar som läggs på hjältarna i 

Watchmen påminner mycket om apartheid och andra fascistiska statselement.47 Samma tema 

går igen i Moores andra stora hit V for Vendetta.  

V for Vendetta utspelar sig i en dystopisk nära framtid där en anarkist, enbart känd som ”V”, 

försöker att omkullkasta den fascistiska brittiska staten med metoder som liknar de som Guy 

44 För att förtydliga detta så är hela första volymen, #1-#66, tryckta I svart och vitt.
45 Teenage Mutant Ninja Turtle Adventures #5-11, #19-20
46 “United We Stand, Divided We Fall” Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures #38-39 
47 Moore, Alan, Gibbons, David & Marx, Barry. 1995
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Fawkes och hans kumpaner försökte genomföra i Krutkonspirationen 1605, där de tänkte 

spränga det brittiska överhuset i Westministerpalatset.48 Både Watchmen och V for Vendetta är 

typiska för Moores vänstervridna och liberala åsikter om staten och framförallt V for Vendetta  

såg i USA som aningen chockerande och svartlistades av många repulikaner.49

Jamie Hewlett och Alan Martins Tank Girl utspelar sig i ett post-apokalyptiskt Australien och 

fokuserar på den kvinnliga titelkaraktären Tank Girl. Tank Girl är motsatsen till den 

arketypiska seriehjältinnan; hon är starkt sexualiserad och hymlar inte med det, hennes 

sexualitet är faktiskt något av en centralpunkt i serien, hon fiser, svär och dricker och hon är 

våldsam, kort sagt – hon är mer som en stereotypisk machoman än en späd seriehjältinna. 

Under det sena 80- och tidiga 90-talet blev Tank Girl lite av en symbol inom kvinnorörelsen 

och, framförallt, LGBT-rörelsen tack vare skaparnas ställningstagande mot Margaret 

Thatchers och hennes anti-gay lagstiftningar.50 Tank Girl skulle komma att påverka synen på 

den typiska seriehjältinnan de kommande 20 åren. Det kom nu en lång rad av omarbetningar 

av starka kvinnliga karaktärer och allt fler homosexuella kvinnor och män fick en större plats 

i serievärlden.51 

48 Moore, Alan & Lloyd, David. 2008.
49 Bradford W. Wright. 2003.
50 Hewlett, Jamie & Martin, Alan. 2002
51 Bradford W. Wright. 2003.
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6. SLUTSATS OCH AVSLUTNING

Som man kan se när man läser det jag skrivit så har utveckling av serietidningen som ett 

politiskt drivet medium varit i ständig fluktuation. Under 50-talet var det det kommunistiska 

hotet som stod högst på listan inom serietidningens politiska kommentar, McCarthyismens 

skugga hängde över alla medier och rädslan för vad ”Ryssen” skulle göra kunde även kännas 

i Sverige. Under 60-talet var det den osäkerhet som gick genom samhället när allt fler stater 

började bestycka sina missiler med kärnvapenspetsar och teknologin verkade springa iväg 

från oss, samtidigt som vi fortfarande gjorde skillnad på person och person, 100 år efter att 

slavarna friades, som låg i fokus. Under 70-talet började den politiska kommentaren inom 

mediet att sakta tyna bort men man befäste ändå starka åsikter om drogernas och alkoholens 

makt över människor, även de som på ytan tycktes gjorda av järn, och man fortsatte att trycka 

på för alla människors värde, vit som svart, man som kvinna. Under 80-talet hade den 

politiska aspekten av serietidningarna nästan runnit ut i sanden, med några få undantag. Andra 

aspekter av livet har istället fått ta plats, religiösa spörsmål, moraliska dilemman, det 

mänskliga lidandet och det personliga lidandet, hade blivit mycket mer omskakande och 

intressant i en tid då saker tycktes lugnas ned ute i världen allt mer och mer i och med 

Sovjetunionens slutliga sönderfall.

Att man använt serietidningen för att etablera en politisk åsikt har man alltså kunnat se 

tydligt. Man har kunnat belysa de olika tidsperiodernas stora politiska bekymmer på 

intressanta sätt, samtidigt som man kämpat mot den politik som påverkat serietidningarna 

direkt genom exempelvis produktionskoder och censur.  

Jag har också uppmärksammat att Marvel Comics har varit mer aktiva i sina politiska 

kommentarer än vad DC Comics varit. Den mängd serier som Marvel publicerat som aktivt 

berör ett samhällsproblem eller en politisk åsikt överskuggar vida DC;s, och detta kan man se 

när man ser vilka serier jag har valt att belysa. Det har varit lätt att hitta historier som belyser 

olika samhällsproblem i Marvels Iron Man, Spider-Man och X-Men än att hitta motsvarande i 

exempelvis Batman, Superman eller The Flash som produceras av DC. 

Så, de serier som under 40-talet (som jag visserligen inte behandlat nämnvärt i det här arbetet 

men som jag gått in närmare på i mitt tidigare arbete Superhjältens Århundrade) visade en 

stark koppling till det politiska läget i världen, då med hjältar som slogs mot de onda 

nazisterna och japanerna, började mot slutet av 60-talet att avta i sina politiska yttringar. 
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Istället har serietidningarna allt mer börjat likna både de filmgenrer som varit populära under 

ett visst decennium samtidigt som de tagit allt mer influenser av den klassiska litteraturen. 

Resan från 1950-talets någorlunda gladlynta serier till det mycket mörkare mediet som det 

hade vuxit till under 70-, 80- och 90-talet har kantats av starka influenser från filmer som 

Dirty Harry och klassiska verk som Kafkas Förvandlingen, Dostojevskijs Anteckningar från 

källarhålet eller Goethes Faust. Dystopiska och misantropiska idéer om människans innersta 

natur har blandats med färgglada kostymer och utomjordiska koncept. Här hamnar fokus mer 

på de enskilda karaktärernas personutveckling och deras moraliska ståndpunkter ställs på sin 

spetts och kampen mot sig själv blir minst lika markant som den mot ondskan. 

Man tycks ha viljat gå ifrån idealbilden av den oförstörbare superhjälten utan några moraliska 

skrupler till att tvärtom visa att ”jo, visst är de mänskliga”, superhjältarna har skrupler, de har 

problem och komplex, de är minst lika fragila som oss vanliga människor inuti, det är bara på 

den latex- eller stålklädda ytan de uppfattas som osårbara. 

Och när allt kommer omkring, är det inte de som lyckats kämpa emot sina inre demoner, de 

som lyckats övervinna, inte bara fysiska hinder utan också känslomässiga sådana, som är de 

vi verkligen vill se upp till? Är inte de de verkliga hjältarna?

Serietidningarna, och främst då superhjältarna, har alltså inte bara lyckats väcka vår fantasi 

för det övernaturliga, det spektakulära och det omöjliga, de har också kunnat väcka vårt 

intresse för vår omvärld, våra medmänniskor och vårt politiska ansvar - allt jämt iförd 

färgglad spandex och mask...
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