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Inledning              

 

                                But they never talk about the mean one. The cruel one. The one who couldn’t  

                                fly or bend steel in his bare hand. The one who scared the crap out of everybody  

                                and laughed at all of the rest of us for being the envious cowards we were [...]  

                                Not a man among them wants to hear about Batman.1 

 

Gothams gator ligger öde, det är inte många som vågar sig ut efter att solen har gått ner. Inte 

medan den är uppe heller. I gränderna, dit skenet från gatlyktorna inte når, gömmer sig de 

hemlösa och fryser. Dessa människor som ser allt, hör allt, är samma människor som 

samhället inte bryr sig om. De kriminella har tagit kontroll över staden och invånarnas 

anonyma, men karaktäristiska, försvarare har inte setts till på tio år. Somliga kallade honom 

för hjälte, andra såg honom som en skurk, men nu betraktas han mest som en myt, legend 

eller godnattsaga som föräldrar tröstar sina rädda barn med. När allt hopp tycks ha dött ut och 

Gotham helt enkelt verkar få acceptera sitt förfall dyker han upp igen. Men detta är inte en 

historia om en riddare i skinande rustning som står upp för rättvisa och värnar osjälviskt om 

de hjälplösa. I denna historia skrivs inga hjälteepos, inga kvinnor tappar näsdukar vid hjältens 

fötter och inga priser delas ut. Detta är historien om Batmans återkomst, men också om en 

plågad man och hans misslyckade kamp mot sitt alter ego.2 

    Huvudpersonen i det drama det rör sig om, Bruce Wayne, är en av Gothams miljonärer. Sin 

förmögenhet ärvde han efter att ha sett sina föräldrar bli rånmördade i en gränd i sin barndom. 

Denna tragedi drev Bruce till att förklara krig mot de kriminella i staden och utveckla sin 

hemliga identitet: Batman. I många år kämpade Batman hårt för att befria Gotham från de 

olika faror som hotade dess invånare, ibland med hjälp av polisen och ibland emot polisen. 

Han var en man som lätt skaffade sig fiender i sin kamp att utplåna kriminalitet. Tillsammans 

med polischef James Gordon, som mot alla odds lyckades bli Batmans kanske enda riktiga 

vän bortsett från butlern Alfred som uppfostrade Bruce efter föräldrarnas död, rensades till 

slut Gotham på kriminalitet och Batman kände sig redo att pensionera sig. Men under de 10 år 

som sedan passerade saknade Gotham sin mytomspunne hjälte och kriminaliteten tog över 

igen. 

                                                           
1 Frank Miller, Batman: The Dark Knight Returns. (New York, 2002[1986]) s. 7. 
2 I Sverige kallades länge Batman för Läderlappen, men i mitt arbete kommer jag att referera till honom som Batman därför 

att det är det namnet som används mest i dagsläget. Jag kommer även att använda en utgåva av Batman-albumet som är på 

engelska och trycktes 2002. 
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    Det är i denna mörka misär som Frank Millers berättelse tar sin början och sedan utvecklas 

i de fyra böckerna som samlats under namnet Batman: The Dark Knight Returns och gavs ut 

av DC Comics 1986.3 Miller låter Bruce åter ikläda sig rollen som Batman och trots sin 

åldrande kropp börjar han på nytt slåss mot kriminaliteten. 

    I läsningen av Millers Batman slås man av hur auktoritär Batman framställs. När han pratar 

lyssnar alla och när han ger instruktioner lyder de flesta utan att ens reflektera över varför de 

ombeds att göra det han säger. Även personer som varit skeptiska till Batman och hans något 

upphöjda position ändrar sin inställning till honom när de sett honom handla eller hört honom 

tala.  

    Flera av karaktärerna visar på en närmast faderlig inställning gentemot Batman, hur 

kommer det sig?  Hur påverkas Batman av förlusten av sina föräldrar och att växa upp och 

leva i ett närmast postapokalyptiskt Gothman? Vad säger den gestaltningen av Batman 

egentligen om hans maskulinitet och överensstämmer den med någon rådande norm angående 

hur en man ska vara?4 Gör Miller någon skillnad mellan hur maskuliniteten skildras hos de 

”goda” karaktärerna och hur den gestaltas hos de ”onda” och, i så fall, vilka skillnader finns 

det? Hela historien utspelar sig i ett postapokalystiskt Gotham där auktoriteten tappat 

kontrollen över samhället och respekten från sina medborgare. De som styr är män och de 

patriarkala dragen är tydligt synliggjorda i Millers serie. Hur påverkas Batman och de andra 

karaktärerna av den sociala kontext i vilken de lever? 

 

Syfte och frågeställningar 

I detta arbete kommer jag att undersöka hur maskulinitet gestaltas i Frank Millers Batman: 

The Dark Knight Returns. Det jag vill fokusera på är de olika maskulina drag som går att 

urskilja i serien. Warner Bros. Animation gav 2012 ut den första delen av en animerad 

filmatisering av Millers Batman-serie, som senare följdes av den andra och avslutande delen 

2013. I min undersökning kommer jag även att ta hjälp av de båda animeringarna för att se på 

vilka sätt maskuliniteten gestaltas hos de olika manliga huvudpersonerna i såväl filmerna som 

den berättelse de bygger på. Med undersökningen hoppas jag kunna lyfta fram de maskulina 

ideal, som tycks vara styrande för gestaltningen i serien respektive filmerna.  

                                                           
3 Miller. 
4 Med den rådande normen avser jag den typ av maskulinitet som baseras på dominans över kvinnan och andra män. Marie 

Nordberg talar om “The self-made man” idealet i den kapitalistiska världen och det överensstämmer med den manlighets- 

norm jag avser, stark, framgångsrik, pålitlig och kontrollerad.  

Hämtat ur: Folkesson, Per, Nordberg, Marie & Smirthwaite, Goldina (red.), Hegemoni och mansforskning: [rapport från 

nordiska workshopen i Karlstad 19 - 21 mars 1999] (Jämställdhetscentrum, Univ., Karlstad, 2000) s. 44ff. 
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De frågeställningarna som mitt arbete kommer att utgå ifrån är: 

* Hur gestaltas maskuliniteten hos Batman/Bruce Wayne och de andra huvudkaraktärerna i 

serien? 

* Finns det några likheter eller skillnader mellan “de goda” och “de onda” personernas 

maskulinitet? 

* Skiljer sig gestaltningen av maskulina ideal åt mellan serien och filmatiseringen och i 

sådana fall varför? 

Disposition 

I det närmast följande går jag igenom teori och metod framförallt utifrån den forskning som 

gjorts inom sociologisk maskulinitetsforskning, samt diskuterar serier ur ett mer intermedialt 

perspektiv för att bättre kunna lyfta fram maskulinitetens olika former i det studerade 

materialet. Sedan följer ett avsnitt om tidigare forskning där jag presenterar mer specifika 

studier om superhjältar och serietidningar som varit av nytta i min analys. En kort 

presentation av Millers berättelse och övrigt jämförelsematerial inleder själva analysdelen.  

    Analysen är uppdelad i fyra delar, där en av huvudkaraktärernas maskulinitet behandlas i 

varje del. Först Wayne/Batman, sedan Superman, polischef Gordon och slutligen ”the joker”. 

I delarna kommer jag att exemplifiera hur karaktärernas maskulinitet gestaltas och reflektera 

över skillnader dem emellan, och även inkludera eventuella likheter och skillnader från den 

animerade serien. Efter analysen följer en avslutande diskussion kring mina resultat.  

 

Teori och metod 

Maskulinitet 

För att definiera det mansideal jag menar går att urskilja i Batman har jag tagit hjälp av 

framförallt sociologisk forskning. Framförallt har jag använt mig av en uppdelning som 

sociologen R. W. Connell presenterar i studien Maskuliniteter (2008), men har även tagit del 

av det psykoanalytiska perspektivet han lyfter fram i början av sin bok.5 I sitt arbete beskriver 

Connell vad han kallar för multipla maskuliniteter som han delar in i fyra olika typer: 

hegemonisk, delaktig, underordnad och marginaliserad maskulinitet. Connell tydliggör att 

typerna inte utgör enhetliga grupper utan snarare olika typer av beteenden som kan variera 

                                                           
5 Robert. W. Connell, Maskuliniteter (Göteborg, 2008).  
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beroende på rådande omständigheter.6 För att exemplifiera de olika maskuliniteterna har 

Connell genomfört ett antal intervjuer och undersökningar med olika grupper av män med 

olika ekonomiska förutsättningar och olika sexuell läggning. Skillnaden mellan Connells 

forskning och min är att han använder sig av verkliga män i sin undersökning medan jag 

använder mig av fiktiva. Trots denna skillnad anser jag att Connells resultat ändå kan vara 

relevant för min analys då de fiktiva personerna jag undersöker kan betraktas som Millers 

svar på de mansideal som finns i hans samtid. En fiktiv gestaltning kan rentav tydliggöra ideal 

som den verkliga världen kanske drömmer om men inte kan uppnå. 

 

Hegemonisk maskulinitet 

Begreppet hegemoni kommer ursprungligen från en analys rörande klassrelationer som 

genomfördes av Antonio Gramsci. Begreppet pekar på att samhället kan tillskriva en social 

grupp en högre och ledande position än andra. Connell formulerar det som att det “[k]ulturellt 

sett höjer sig vid en given tidpunkt en viss form av maskulinitet över andra former”.7 Han 

framhäver vidare att denna typ av maskulinitet snarare är en kombination av kulturella ideal 

och institutionell makt än en individuell företeelse. För att ge exempel på sådana sammanhang 

nämner Connell institutioner som militären, näringslivet och staten. Vidare hävdar han att en 

hegemonisk maskulinitet inte behöver känna sig hotad av feminister eller män med andra 

ideal, eftersom den kännetecknas av auktoritet. Olika maskuliniteter kan inneha en 

hegemonisk position beroende på hur samhället och villkoren för patriarkatet förändras.8 

Delaktig maskulinitet 

Connell betonar att det är få män som lever upp till den exakta definitionen av maskulinitet 

men att många män ändå lever inom det hegemoniska mönstret och drar fördel av patriarkatet. 

Denna grupp av män kategoriserar Connell under termen delaktig maskulinitet. Dessa män 

vill stödja den hegemoniska idén men försöker undvika att dra på sig för mycket 

uppmärksamhet. Connell tar exempelvis upp att män kompromissar med kvinnor på vissa 

arenor som exempelvis inom den delaktiga maskuliniteten.9 

 

 

                                                           
6 Connell (2008), s. 114. 
7 Ibid., s. 115. 
8 Ibid., s. 115. 
9 Ibid., s. 117f. 
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Underordnad maskulinitet 

Den underordnande maskuliniteten bygger på att det finns en dominerande och en dominerad 

position mellan män. Connell menar att maktrelationen är tydligast när det gäller den 

heterosexuella mannens dominans över den homosexuella. Det är en maktrelation som har 

undersökts flitigt under senare år och man kan säga att den upprätthålls med hjälp av politisk 

och kulturell uteslutning, våld (legalt eller illegalt) och smutskastning. Den dominerande 

maktens strategier har bland annat resulterat i en viss rädsla för att “komma ut”, vilket 

Connell exemplifierar med en intervju.10 Även om homosexualitet är det tydligaste exemplet 

på underordnad maskulinitet är det inte den enda. Även heterosexuella män som exempelvis 

besitter feminina egenskaper kan bli underordnade andra heterosexuella män. Connell 

konstaterar att det är det feminina i sig som är kopplat till underordnandet i en 

mansdominerad genusordning. 

Marginaliserad maskulinitet 

Connell menar att hegemoni, delaktighet och underordnande maskulinitet har ett inre samspel 

inom denna typ av genusordning, men sätts de i relation till klass och ras framträder andra 

typer av maskulinitet och det är där marginaliseringen kommer in. Om man fokuserar på 

relationen mellan svarta och vita kan man konstatera att vita män har den institutionella 

makten, vilket inte betyder att svarta män inte kan besitta en hegemonisk maskulinitet. Det 

beror mer på individen hos svarta män än det gör hos vita. Som grupp har svarta män det 

svårare att uppnå de krav som ställs för en hegemonisk maskulinitet, men som individer kan 

kraven nås.11   

  

Efter Connell    

Connells resonemang angående de multipla maskuliniteterna, speciellt den hegemoniska 

maskuliniteten, fick stort inflytande på mansforskningen på 1990-talet, men han har även 

kritiserats.12 För att nyansera skildringen av Connells maskulinitetsbegrepp tar jag i det 

följande upp ett antal texter i vilka Connells forskning diskuteras.   

    Per Folkesson, Marie Nordberg och Goldina Smirthwaite diskuterar i Hegemoni och 

mansforskning (2000), den kritik som riktats mot Connells definition av hegemonisk 

maskulinitet och de svårigheter som kan uppstå i den praktiska användningen av begreppet. 

                                                           
10 Connell (2008), s. 137ff. 
11 Ibid., s. 118f.  
12 Folkesson, Per, Nordberg, Marie & Smirthwaite, Goldina (red.), Hegemoni och mansforskning: [rapport från nordiska 

workshopen i Karlstad 19 - 21 mars 1999] (Jämställdhetscentrum, Univ., Karlstad, 2000) s. 26.  
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Dels riktas kritiken mot att hegemonisk maskulinitet inte är tillräckligt definierat av Connell. 

Bristen på en förklaring av vad det är som avgör vad som är hegemoniskt eller inte lyfts fram 

i kritiken och man frågar sig huruvida den hegemoniska maskuliniteten styrs av sociala eller 

kulturella faktorer.13 

    Trots kritiken har man funnit begreppet användbart för att undersöka relationer mellan 

män/kvinnor, män/barn och män/andra män. Istället för att se Connells analys av maskulinitet 

i termer av skillnader mellan olika typer av män och deras maskuliniteter anser man att fokus 

bör ligga på att undersöka de system i vilka olika maskuliniteter uttrycker sig och varför.14  I 

sitt arbete sammanfattar Folkesson, Nordberg och Smirthwaite Connells ståndpunkt rörande 

hegemonisk maskulinitet och dess föränderliga natur på följande sätt: “Connell applicerar 

hegemonibegreppet på könsordningen och söker visa på hur hegemonisk maskulinitet ständigt 

är närvarande i görandet av könsidentitet. Han menar att en form, en definition, av 

maskulinitet vid en viss given tidpunkt blir mer dominerande än andra maskulinitetsformer.”15 

Vidare diskuteras hur den dominerande maskuliniteten kan skifta och utmanas när 

förutsättningarna i samhället förändras och nya grupper träder fram som dominanta. Dessa 

kan då bli innehavare av den hegemoniska maskuliniteten och hierarkin förändras.  

    Den hegemoniska maskuliniteten innehas av de män som följer den dominanta normen som 

råder för tillfället, men är sällan buren av särskilt många män utan verkar snarare vara ett 

upphöjt ideal att eftersträva. Detta kan vara en bidragande orsak till att fler män bär på den 

delaktiga maskuliniteten, i vilken de drar nytta av och bidrar till den hegemoniska 

maskulinitetens fortlevnad.16 Den underordnade maskulinitetens position i den västerländska 

världen, handlar till stor del om heterosexuella mäns dominans över homosexuella, eller andra 

män som på något sätt bryter mot den hegemoniska maskulinitetens norm. I det avseendet 

håller Folkesson, Nordberg och Smirthwaite med Connell. Den marginaliserade 

maskuliniteten, som berör grupper av män som på grund av exempelvis etnicitet eller klass 

hamnar under de andra maskuliniteterna, är enligt dessa forskare begränsad till relationen 

mellan män och klass hos Connell.17 

    Deras kritik handlar även om att Connell baserar den hegemoniska maskuliniteten, och de 

andra typerna av maskulinitet, på en rådande norm som även den förblir odefinierad. Det kan, 

menar de, utgöra ett problem när hens teori populariserats och fått spridning bland annan 

                                                           
13Folkesson, Nordberg & Smirthwaite, s. 26. 
14 Ibid., s. 27f. 
15 Ibid., s. 39. 
16 Ibid., s. 40f. 
17 Ibid., s. 41f. 
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mansforskning.18 Men den knapphändiga framställningen öppnar även upp för en fruktbar 

problematisering, som kan föra begreppet vidare.  

    De lyfter även fram hur patriarkatet går att betraktas som ”makt att dominera, men också 

som faderligt omhändertagande. Olika relationer kan fokuseras, mäns överordning över 

kvinnor, mäns överordning över andra män […]”.19 Detta är en tankegång som går väl att 

applicera på Millers serie då det där finns flera karaktärer som visar tendenser på ett faderligt 

handlingssätt. 

    Även Thomas Andersén och Jenny Nilsson lyfter i sin studie En helt vanlig kille? – En 

diskursteoretisk analys av representation av maskulinitet i böcker om manlig identitet riktade 

mot unga killar från 2006 fram hur Connells hegemoniska maskulinitet kan fungera som ett 

ideal som i maktrelationer mellan män leder till förekomsten av de andra, delaktiga, 

marginaliserade och underordnade maskuliniteterna.20 Vidare poängterar de att Connell hävdar 

att den hegemoniska maskuliniteten inte automatiskt innehas av de mäktigaste männen i 

samhället utan snarare utgör en “kollektiv bild av maskulinitet”.21 Detta innebär att det för män 

är svårt att uppnå en högre position i samhället utan att besitta vissa egenskaper som 

överensstämmer med den hegemoniska maskuliniteten. Andersén och Nilsson menar även att 

Connells hegemoniska maskulinitet inte bygger sin dominans på våld, utan på auktoritet. 

    Andersén och Nilsson håller med Connell i hens beskrivning av den underordnade 

maskuliniteten och att homosexuella män är exempel på grupper som skulle kunna 

kategoriseras dit. Det gemensamma för män i denna grupp är inte sexualitet utan snarare 

femininitet vilket underordnas den ideala maskuliniteten. Vidare framhåller de i 

överensstämmelse med Connell, att den delaktiga maskuliniteten handlar om “de vanliga 

männen”, de som drar nytta av patriarkatet och den hegemoniska maskuliniteten utan att stå i 

frontlinjen och strida för dess fortlevnad.22 De lyfter även fram hur Connell kopplar ihop 

genusordningen med exempelvis klass och etnicitet när han diskuterar den marginaliserade 

maskuliniteten, men problematiserar inte denna koppling på samma sätt som Folkesson, 

Nordberg och Smirthwaite gör. Andersén och Nilsson poängterar att Connell menar att den 

marginaliserade maskuliniteten, liksom den delaktiga maskuliniteten bör kopplas till den 

hegemoniska maskuliniteten.23  

                                                           
18 Folkesson, Nordberg & Smirthwaite, s. 50f. 
19 Ibid., s. 50. 
20 Thomas Andersén & Jenny Nilsson, En helt vanlig kille? – En diskursteoretisk analys av representation av maskulinitet i 

böcker om manlig identitet riktade mot unga killar (Magisteruppsats, Linköpings Universitet, 2006) s. 14f.  
21 Andersén & Nilsson, s. 15. 
22 Ibid.,, s. 16f. 
23 Ibid., s. 17f. 



10 

    En av de viktiga faktorerna som Connell och forskare efter honom lyfter fram är hur 

genusordningen, och maktstrukturerna inom maskuliniteterna, hela tiden ändrar sig beroende 

på rådande strukturer i samhället.24 Det Andersén och Nilsson gör i sitt arbete är att knyta 

samman den traditionella maskuliniteten, ”machomannen”, med den hegemoniska 

maskuliniteten för att genomföra sina analyser av hur maskulint och feminint representeras i 

ett urval av barnlitterära verk.25 Min tolkning av Connells hegemoniska maskulinitet 

överensstämmer med hur Andersén och Nilsson beskriver begreppet, som ett ideal för män att 

eftersträva men som inte innehas av särskilt många män. 

 

Annan maskulinitetsforskning     

I antologin Masculine/Feminine (1969) går Betty Roszak och Theodore Roszak igenom ett 

antal olika sätt att se på kvinnor, och till viss del män, från de senaste ungefär hundra åren.26 

Deras forskning har hjälpt mig belysa det förhållningssätt som går att urskilja mellan de olika 

könen även i Millers berättelse, vilket även tydliggör dess bild av maskulinitet.  

    I förordet till deras antologi beskriver de hur maskulint och feminint tenderar till att 

förhålla sig till varandra.  

 

He wants to make sure that she could never be more masculine than he.  She 

wants to make sure that he could never be more feminine than she. He 

therefore seeks to destroy the femininity in himself. She therefore seeks to 

destroy the masculinity in herself. She is supposed to admire him for the 

masculinity in him that she fears in herself. He is supposed to desire her for 

the femininity in her that he despises in himself.27 

 

Som citatet ovan pekar på vill paret Roszak lyfta fram hur män och kvinnor i sin relation till 

varandra anser sig behöva vara på ett sätt för att dölja de egenskaper de bär på som inte hör 

samman med den norm de förväntas leva efter. Roszaks belyser hur mäns och kvinnors begär 

styrs av att det egentligen är deras egna bortträngda egenskaper, feminitet/maskulinitet, som 

de dras till. Det vill säga att mannen attraheras av kvinnans feminitet för att den speglar hans 

egen och tvärtom.28 Att det blir en rivalitet mellan könen, att maktbalansen med mannen som 

dominerande i patriarkatet, har att göra med den avundsjuka som män och kvinnor känner 

                                                           
24 Andersén & Nilsson, s. 19f. 
25 Ibid., s. 29f.  
26 Betty Roszak & Theodore Roszak (red.), Masculine/Feminine: Readings in sexual mythology and the liberation of women 

(Harper and Row, New York, 1969). 
27 Roszak & Roszak, s. 1. 
28 Ibid., s. 1. 
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gentemot varandra på grund av just deras bortträngda maskulinitet och femininitet.29 Att 

mannen går ut som den dominerande ur denna situation har att göra med att mannen besitter 

mer frihet att göra sina egna val och har en starkare maktposition i samhället. Deras önskan 

efter feminitet sker i högsta grad på ett omedvetet plan enligt författarna. 

    Anledningen till att paret Roszaks forskning är relevant för en analys av maskulinitet i 

Batman-serien är att det säger något om varför män beter sig på ett visst sätt, främst mot 

kvinnor men även mot varandra. Även om det i föreliggande studie rör sig om fiktiva 

karaktärer går det att tolka som en skildring av hur Miller, medvetet eller omedvetet, ser på 

maskulinitet och samhället. En analys av hur maskuliniteten formas i serien kan således även 

säga något om de maskulina idealen vid berättelsens tillkomst. Rädslan gentemot det 

feminina inom sig, vilket paret Roszaks anser driver män till att bete sig mer maskulint, kan 

exempelvis förklara hur Miller formar Batman och de andra karaktärerna, och varför de får 

göra de val de gör. Rädslan för sina egna feminina egenskaper tar även Connell upp i den 

första delen av sin bok i vilken han diskuterar maskulinitet ur ett psykoanalytiskt perspektiv, 

vilket skiljer sig från Rozaks perspektiv som inte är just psykoanalytiskt.30  

    I Male roles, masculinities and violence (2000) diskuterar Ingeborg Breines, Raewyn 

Connell och Ingrid Eide hur maskulinitet och manligt våld hör ihop.31 Batman använder sig till 

stor del av våld för att uppnå de resultat han eftersträvar och det är därför relevant att 

undersöka kopplingen mellan maskulinitet och våld närmare.  

    I sin essä “Arms and the man: using the new research on masculinity to understand 

violence and promote peace in the contemporary world” skriver Connell ett kapitel om våld i 

relation till militären och begreppet fred. Det mest centrala i hens text är diskussionen av den 

generella åsikten att mäns relation till våld skulle vara närmast biologisk och att det ursäktas 

med formuleringar av typen “[b]oys will be boys”.32 Connell hävdar att det inte finns några 

bevis för att detta skulle vara fallet utan att det har mer att göra med kulturella, religiösa, 

ekonomiska och sociala villkor. Precis som i sitt verk Maskuliniteter talar Connell här om att 

det finns multipla maskuliniteter som påverkas av de olika kontexterna i vilka männen 

befinner sig, men lägger här lägger hen fokus på hur det just ser ut för män inom armén.33 Att 

män tenderar att anamma en mer våldsaccepterande livsstil menar Connell har att göra med 

                                                           
29 Roszak & Roszak, s. 2. 
30 Connell (2008), s. 35ff. 
31 Raewyn Connell, “Arms and the Man: Using the New Research on Masculinity to Understand violence and Promote Peace 

in the Contemporary World”, i Ingeborg Breines, Raewyn Connell & Ingrid Eide (red.), Male roles, masculinities and 

violence: a culture of peace perspective, (Unesco Publ., Paris, 2000). 
32 Ibid.,, s. 22.   
33 Ibid., s. 23ff.   
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undervisning, arbetsplats och familj. Livsstilen startar med andra ord i familjen, förstärks 

sedan i skolan och etableras slutligen i arbetslivet. Därför menar Connell att det redan i 

skolstadiet måste till försök att bryta dessa mönster och att det är viktigt att redan här 

förespråka en mer icke-våldsbenägen linje.34  

    Michael Kaufman kopplar i sin essä “Working with men and boys to challenge sexism and 

end men´s violence” samman mäns våld mot kvinnor med våldet som sker mellan män och 

hur dessa underbyggs av att samhället är organiserat på att stödja våld.35 Kaufman lyfter fram 

hur män är rädda för att misslyckas i att uppnå det maskulina målet och det är i rädslan för 

misslyckandet som de, speciellt i ung ålder, kan utveckla “[...] a vortex of fear, isolation, 

anger, self-punishment, self-hatred and aggression.”36 När alla dessa känslor utvecklas är 

kopplingen till våld och den typen av utåtagerande inte svårt att se. Ett exempel är boxning, 

en sport som baseras på att de tävlande använder fysiskt våld gentemot varandra. Det 

Kaufman vill lyfta fram i sitt kapitel är hur viktigt det är för alla de män som är emot våld att 

våga prata om det, för att motverka den passiva acceptansen av våldet.37  

    Att den enda biologiska skillnaden mellan könen är att kvinnor kan föda barn, lyfter Judith 

Hicks Steihm fram som en betydande anledning till att män känner ett starkt behov av att 

definiera sig som en motsats till kvinnan i sin essä “Neither male nor female: neither victim 

nor executioner”.38 I avsaknaden av något som är unikt för just män blir maskuliniteten mer 

sårbar och därför använder sig män av våld för att säkra sin maktposition, som i brist på 

biologiskt underlag istället tar en mer social form.39 Hicks Steihm lyfter även fram hur 

amerikanska pojkar uppfostras till att försvara flickor och slåss för sin sak, att aldrig skvallra 

för auktoriteter och till att tro att våld behövs för att förhindra att det blir ännu mer våld i 

deras liv längre fram. Det skulle kunna sägas att pojkarna lär sig att hävda sig med hjälp av 

våld i en tidig ålder för att uppnå en maktposition i vilken de kan känna sig trygga och ha 

kontroll.40 Den lösningen som Hicks Steihm föreslår för att arbeta bort våldet från 

maskuliniteten är att förändra synen på män som beskyddare och kvinnor som i behov av att 

bli beskyddade.41 Med hjälp av dessa olika sociologiska perspektiv går det i min analys att 

                                                           
34 Connell (2000), s. 29ff.   
35 Michael Kaufman, “Working with Men and Boys to Challenge Sexism and end Men´s Violence”, i Ingeborg Breines, 

Raewyn Connell & Ingrid Eide (red.), Male roles, masculinities and violence: a culture of peace perspective, (Unesco Publ., 

Paris, 2000). s. 213f.  
36 Ibid., s. 214.  
37 Ibid., s. 215ff.  
38 Judith Hicks Steihm, “Neither male nor female: neither victim nor executioner”, i Ingeborg Breines, Raewyn Connell & 

Ingrid Eide (red.), Male roles, masculinities and violence: a culture of peace perspective, (Unesco Publ., Paris, 2000). s. 223f.  
39 Ibid., s. 224.  
40 Ibid., s. 224f.   
41 Ibid., s. 225f.  
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urskilja tendenser till våldsamma eller beskyddande drag i Millers gestaltning av olika 

maskuliniteter. Även andra maskulina drag kommer att undersökas i analysen. För att få en 

bättre förståelse för den gestaltning som är typisk för serietidningar kommer jag nedan att gå 

igenom olika typer av forskning som går att samla under begreppet “Intermedialitet.”42  

Intermedialitet  

I kapitlet “Bildberättelser och tecknade serier” i Intermedialitet (2002) skriver Hans Lund om 

hur bilden och orden interagerar i serietidningar.43 Till en början tar Lund upp att tekniken att 

berätta en historia med hjälp av bilder är något som går att spåra tillbaka i tiden till antiken 

och olika religiösa målningar. Till skillnad från serietidningarna som kom framåt 1930-talet, 

fungerade de tidigare bilderna mer som påminnelser över händelser eller berättelser.44 Lund 

belyser även det faktum att för att kunna förmedla en berättelse enbart med hjälp av bilder 

krävs det stor skicklighet. Det vanligaste sättet att förmedla en berättelse är en dialog mellan 

bild och ord.45   

    Serietidningar är uppbyggda av olika bildrutor som visar olika händelser, men det är upp 

till läsaren att med hjälp av sin fantasi fylla i det tomrum som skapas mellan rutorna. Detta 

tomrum kallas i serievärlden för “closure”, och innebär att läsaren upplever att tiden rör sig. 

Varje bildruta är en begränsad händelse och med hjälp av de rutorna och läsarens fantasi rör 

sig berättelsen framåt.46 Rent visuellt har serievärlden utvecklat ett speciellt sätt att förmedla 

känslor och karaktärernas position som goda respektive onda. Ett exempel som Lund tar upp 

är användningen av stjärnor och spiraler som gestaltning av smärta. Det finns även likheter 

mellan filmen och tecknade serier genom att de båda använder sig av inzoomningar och byte 

av synvinklar. Detta kan bidra till att bredda läsarens insikt i händelseförloppet och 

dramatisera själva berättelsen, då kan även tomrummen mellan rutorna få effekt.47 

    Jay Oliva valde 2012 respektive 2013 att producera en animerad version av Millers Batman; 

the Dark Knight Returns. Oliva har i sin animering valt att ordagrant använda sig av de 

repliker som Miller skapat i sin serie. Utöver repliker så använder sig Oliva av det mörker i 

färgval som Miller gjort i sin serie, vilket ger animeringen samma dunkla karaktär som serien. 

Oliva har valt att ta med alla stora händelser ur Millers serie, men på vissa ställen fått utöka 

                                                           
42 ”Intermedialitet är en beteckning för de fenomen och den kommunikation som bygger på att mer än en medieform 

används. Ett intermedialt verk kan till exempel vara en serietidning, där det verbala mediet (orden) samverkar med det 

visuella mediet (bilderna).” http://sv.wikipedia.org/wiki/Intermedialitet, hämtad 2015-03-18.  
43 Hans Lund (red.), Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel (Studentlitteratur, Lund, 2002). 
44 Lund, s. 71. 
45 Ibid., s. 71f.  
46 Ibid., s. 72f.  
47 Ibid.,, s. 73. 

http://h/
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dialoger eller händeförlopp till förmån för, vad jag tolkar det, att öka den dramatiska effekten.  

I animeringen kan betraktaren använda fler av sina sinnen än vad läsaren kan använda sig av 

vid läsnigen av serien. Denne kan höra ljudet av hästarna när de galopperar eller gevären när 

de avfyrar skott. Med hjälp av ljuden förstärks även karaktärernas egenheter, 

känslostämningar och agerande. Batman har till exempel en väldigt mörk röst och när han 

ryter ifrån förstärks hans arga ansiktsdrag med en arg ton i rösten. Detta går förlorat i den 

tecknade serien, då dessa sinnesstämningar enbart går att försöka tolka sig till med hjälp av 

synen. Det är därför som den animerande versionen har varit till stor hjälp för den kommande 

analysen vad det gäller urskiljandet av maskuliniteten hos de olika karaktärerna.  

    I Comics; Serierna 100 år skriver Sture Hegerfors och Lasse Åberg en historisk översikt 

över uppkomsten av serier och de bakomliggande anledningarna till dess uppkomst.48 De 

lyfter fram att serierna och superhjältarna sedan seriens uppkomst vid sekelskiftet 1900, varit 

starkt förankrade i USA. De diskuterar även hur filmatiseringar av serier möts av kritik då de 

ansetts misslyckas med att förmedla samma känsla som serier. Denna skepticism har lett till 

att exempelvis Stephen Spielberg valde att inte filmatisera Tintin.49 Kopplingen mellan 

litteratur och serier drar de via Classics Illustrated som var en tidning i vilken klassiska 

litterära verk återberättades med hjälp av seriemediet.50 Denna form bestod under några år 

innan den dog ut till förmån för andra typer av serier.  

 

Tidigare forskning 

Det finns en begränsad mängd tidigare forskning rörande just Batmans maskulinitet. Något 

fler arbeten diskuterar maskulinitet ur ett serietidningsperspektiv. I det följande görs en 

genomgång av den forskning som rör superhjältar som helhet och serietidningar som 

uttrycksform med fokus på det maskulina perspektivet. 

 

Superhjältar och serietidningar 

Här presenteras mer specifika studier som varit av vikt för min analys av Batmans 

maskulinitet. Den bilden som dessa forskare lyfter fram rörande superhjältars maskulinitet har 

jag även kunnat applicera på Batman och de andra karaktärerna som behandlas i min analys. 

                                                           
48 Sture Hegerfors & Lasse Åberg, Comics; Serierna 100 år (Semic Press Ab, 1996). 
49 Hegerfors & Åberg, s. 27f. 
50 Ibid., s. 34ff. 
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   Lars Svantesson skriver i Pojkars relation till superhjältars manlighet (2008) om hur 

pojkars maskulinitet påverkas av hur media porträtterar superhjältar.51 Till en början 

problematiserar Svantesson själva begreppet superhjälte och han kommer fram till att en 

superhjälte är en man eller en kvinna som har bristfällig, eller ingen, kontakt med sina 

biologiska föräldrar, är en outsider i samhället och bekämpar ondska. En superhjälte kan även 

ha superkrafter såsom extrem styrka eller snabbhet, men kan även använda sig av teknologi 

för att bekämpa ondskan.52 

   Svantesson beskriver hur superhjältar kan ses som något typiskt amerikanskt och fenomenet 

uppkom i början av 1900-talet, främst under 1930-talet. Detta förklarar han med att det var 

depression i USA och hjältarna blev en synonym för den amerikanska drömmen. Vidare 

diskuterar Svantesson hur användningen av hjältar går att koppla tillbaka till antiken och även 

Bibeln.53   

   När superhjältars manlighet ska diskuteras lägger Svantesson vikt vid att det främst är den 

manliga kroppen, med den oftast överdrivna muskulaturen som står i fokus. Detta i 

kombination med de tighta dräkterna, och de oftast strama och känslokontrollerade 

ansiktsuttrycken utgör, enligt Svantessons definition, en hegemonisk maskulinitet. Till viss 

del bygger Svantesson sina argument på Connells maskulinitetsanalys, men även på andra 

forskare som hävdar att den hegemoniska maskuliniteten grundas på tre saker: disciplin, 

narcissism och makt.54 Som motsats till den hegemoniska maskuliniteten lyfts “den nya 

mannen” fram, som beskrivs som osäkrare i sin manlighet och besitter mer feminina 

egenskaper. Uppkomsten av denna man kopplar Svantesson ihop med det moderna samhället, 

och hävdar att den hegemoniska maskuliniteten har svårare att vinna mark när samhällets 

strukturer förändras.55 Hur mäns maskulinitet tycks stärkas av uppvisandet av våld eller skador 

relaterade till våld är något som Svantesson går igenom med hjälp av Connells forskning. 

Vidare kopplar han detta till hur våldet är en central faktor i superhjältarnas kamp mot 

ondska.56 

   Användningen av ärkefiender är något som Svantesson lyfter fram som en symbolik för de 

mörka känslorna som alla har inom sig. Detta går att exemplifiera med Jokern som är 

Batmans ärkefiende, en man som drivs av att sprida kaos och misär runt sig fram till dess att 

                                                           
51 Lars Svantesson, Pojkars relation till superhjältars manlighet (Karlstad, 2008). 
52 Svantesson, s. 8f. 
53 Ibid., s. 10f. 
54 Ibid., s. 14f. 
55 Ibid., s. 16. 
56 Ibid., s. 16f. 
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Batman sätter stopp för honom.57 Svantesson kommer i sitt arbete fram till den slutsatsen att 

pojkars maskulinitet blir påverkad av superhjältarnas sätt att vara. Han skriver att grundat i 

sina intervjuer har han sett att “[d]e försöker att in i det längsta inte visa sina svagheter för 

varandra, utan försöker snappa upp de andras svagheter för att använda dessa i försök att 

klättra i den interna hierarkiska rangordningen.”58 

    I “Comic Book Masculinity” (2007) diskuterar Alan Klein hur superhjältar i serietidningar 

påverkar hur bodybuilders formar sin egen självbild.59 Det Klein fokuserar på är hur en viss 

typ av män tilltalas av superhjältars överdrivna muskulatur. Han lyfter även fram hur 

superhjältar oftast är “tough, super-strong, stoic in the face of pain, unemotional and 

aggressive, and what makes them even more masculine are their alter egos, all of whom are 

ordinary”.60 Klein lyfter här fram hur superhjältarnas alter-ego spelar in på formandet av deras 

maskulinitet men även deras identitet. Detta är en intressant aspekt att ta i beaktning för min 

analys där just formandet av och gestaltningen av maskuliniteten undersöks.    

    I “Men of Steel? Rorschach, Theweleit, and Watchmen’s Deconstructed Masculinity” 

diskuterar Mervi Miettinen hur formandet av en hegemonisk maskulinitet skildras via 

superhjältar.61 Miettinen fokuserar främst på karaktären Rorschach ur serien Watchmen men då 

denna serie är utgiven under samma tidsspann som Millers Batman anser jag att hans 

forskning är av relevans för min analys. Watchmen delar även ett visst mörker som även går 

att finna i Batman serien. Miettinen diskterar hur den hegemoniska maskuliniteten används i 

samhället. Områden som han tar upp som exempel är utbildningsväsendet och militären. Inom 

dessa områden arbetar den hegemoniska maskuliniteten för att ge individer ett “proper male 

behavior”.62 Superhjälten i en serie förmedlar ett ideal som stödjer den hegemonoska 

maskuliniteten. Detta ideal lyfter Miettinen fram som “proper morality, a trained body, and 

self-discipline”.63 Denna beskrivning av en superhjälte har likheter med andra forskare som 

diskuterats ovan. Miettinen lyfter fram att en superhjälte i grunden gestaltas på ett sätt som 

förstärker det manliga idealet som vit, heterosexuell, muskulös och våldsam.64 Även om 

Miettinen diskuterar detta med Rorschach i bakhuvudet går det att se en tydlig parallel till 

                                                           
57 Svantesson, s. 24. 
58 Ibid., s. 34. 
59 Alan Klein, “Comic Book Masculinity”, i  Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, (10:6, 2007), s. 1073- 

1119. Hämtad 2015-02-23. 
60 Klein, s. 1100f. 
61 Mervi, Miettinen, “Men of Steel? Rorschach, Theweleit, and Watchmen’s Deconstructed Masculinity” i Political Science & 

Politics  (University of Tampere, 47:1, 2014) s. 104-107. 
62 Miettinen, s. 104.  
63 Ibid., s. 104. 
64 Ibid., s. 105. 
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Batman och dennes maskulinitet. Vikten av att ha en stark kropp diskuteras, men även att som 

superhjälte ha ett starkt psyke. En riktig “Man of Steel” ska ha en perfekt kropp men även 

kunna stå emot emotionella och psykiska frestelser.65  

 

Material 

Det är olika författare som skapat berättelser om Batman genom åren men för min analys har 

jag begränsat mig till enbart det av Frank Miller skapade seriealbumet, Batman: The Dark 

Knight Returns (1986) som handlar om hur Bruce Wayne återvänder till sin roll som Batman 

efter närmare tio års frånvaro.66 Även den animerade filmatiseringen av Millers serie som kom 

i två delar, 2012 samt 2013, kommer att användas i analysen.67 Denna animering förhåller sig 

rätt strikt till hur dialoger och händelseförloppen sker i serietidningarna. Nedan följer en 

genomgång av de centrala händelserna i de fyra olika serietidningarna, vilka kan vara bra att 

ta del av för att få en kontext för händelserna som lyfts fram i analysen. Den summariska 

genomgången av materialet kan även bidra till en förståelse för det Gotham i vilket Batman i 

denna tolkning måste hävda sig.  

    I det första numret, som heter Book One: The Dark Knight Returns, presenteras läsaren för 

ett korrupt Gotham med ständigt ökande kriminalitet främst från ett gäng som kallar sig för 

“the Mutants”. Polisen har ingen kontroll över situationen och de styrande i staden vill inte ta 

på sig något ansvar. Bruce Wayne är nu över 50 år gammal och lever sitt liv som miljonär 

genom att utöva aktiviteter som sätter hans eget liv i fara, exempelvis bilsporter, men inom 

honom pågår ständigt kampen med alter egot Batman. Polischefen James Gordon har även 

han åldrats och skall strax gå i pension.  

    På det psykiatriska sjukhuset Arkham Asylum har den forna skurken Harvey Dent eller 

Two-Face, blivit behandlad och genomgått en plastikkirurgi för att kunna återinträda i 

samhället, vilket bemöts med blandade känslor. Two-Face flyr och slår åter in på den 

kriminella banan samtidigt som the Mutants fortsätter med sina våldsräder i staden. Wayne 

kan då inte längre hålla sig i skuggan utan återinträder i sin roll som Batman för att åter börja 

bekämpa kriminaliteten i Gotham. I takt med att hans närvaro blir allt mer tydlig genom det 

ökade antalet gripna gängmedlemmar börjar debatterna kring Batmans roll som hjälte eller 

skurk att eskalera i medierna. Mitt i Batmans sökande efter Two-Face och gängens försök att 

                                                           
65 Miettinen, s. 106. 
66 Miller, 2002.  
67 Batman: The Dark Knight Returns, Part 1, regisserad av Jay Oliva (USA, 2012) & Batman: The Dark Knight Returns, Part 

2, regisserad av Jay Oliva (USA, 2013). 
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undkomma hans hänsynslösa arresteringar presenteras läsaren för Carrie Kelly som senare 

kommer att bli den nya Robyn, medhjälpare till Batman. Tack vare den uppståndelse som 

Batman väcker i media nås hans forna fiende “the Joker” av nyheten om hans återinträde på 

Gothams gator, där han sitter inspärrad på Arkham Asylum. Detta leder till en plötslig 

förbättring i dennes psykiska hälsa, åtminstone enligt vårdarna på anstalten. Boken slutar med 

att Batman och Two-Face slutligen möts i en kamp som slutar med att den forna skurken åter 

får vård. Batman lyckas även reta upp ledaren för the Mutants att utkräva hämnd på såväl 

honom som på polischef Gordon. 

    Det andra numret i Millers serie heter Book Two: The Dark Knight Triumphant och börjar 

med att Carrie Kelly ger sig ut i Robyns kostym och polischef Gordon tvingas skjuta en 

sjuttonårig medlem av the Mutants. Batman fortsätter att försöka bekämpa gänget och gå till 

botten med den korruption som existerar bland polisväsendet och maktinnehavarna. Polischef 

Gordons pension närmar sig och hans efterträdare blir en ung kvinna vid namn Ellen Yindel, 

första kvinnan och yngsta polischefen någonsin i Gotham. Batman slår till mot ett av the 

Mutants möten och lyckas där slutligen fånga in ledaren och sätta honom i polisförvar. Detta 

sker dock på bekostnad av hans egen säkerhet och det blir Robyn som rycker in och hjälper 

honom. I och med hennes insats säkrar hon sin plats och blir accepterad som Robyn, trots en 

viss tvekan från Waynes butler Alfred.  

    I några sekvenser får läsaren indikationer på att en annan superhjälte, Superman, jobbar för 

USAs president och har tillfrågas att prata med Batman för att få honom att väcka mindre 

uppmärksamhet. The Joker fortsätter att manipulera personalen på Arkham Asylum och 

lyckas medverka i en talk-show där han tillåts berätta sin version av de brott han begått i det 

förgångna. Gängledaren som arresteras lyckas döda Gothams borgmästare och orsaka en 

smärre politisk kris i staden. Batman inser att det enda sättet att sätta stopp för the Mutants är 

att offentligt förnedra och besegra ledaren, och arbetar därför fram en plan tillsammans med 

Robyn och Gordon som resulterar i ett slagsmål. Batman går segrande ur slagsmålet och 

vänder gängmedlemmarna till sin egen sida. Polischef Gordon lämnar på detta nummers sista 

sidor in sitt tjänstevapen och sin polisbricka.  

    Book Three: Hunt the Dark Knight följer sedan hur Batman och hans nya följeslagare, “The 

sons of Batman”, före detta the Mutants, jagar kriminella runt om i Gotham. Batmans framfart 

har gjort makthavarna i USA nervösa och Superman skickas, som redan nämnts, för att prata 

allvar med honom. De stämmer möte följande dag. Medan Batman upprätthåller säkerheten 

på gatorna håller före detta polischef Gordon ett vemodigt avskedstal och lämnar officiellt 
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över sitt jobb till Yindel. Hon i sin tur går ut med stark kritik gentemot Batman och begär att 

han ska bli arresterad. Batman och Robyn kommer the Joker på spåren och blir nästan 

sprängda i bitar av en typisk joker-bomb. Samma dag som the Joker ska medverka i en talk-

show ses Batman och Superman för att diskutera situationen i vilken de befinner sig. Batman 

är inte mottaglig för den typ av politisk maktpåverkan som Superman försöker använda för att 

kuva honom utan hävdar att det hela kan sluta med att de båda måste slåss om saken. 

Superman behöver flyga iväg för att slåss för regeringens räkning medan Batman förbereder 

sig på att slåss med polisen på hemmaplan. Yindel och polisstyrkan har förberett en aktion för 

att gripa honom. De samlar sina styrkor vid en byggnad istället för att ha dem närvarande vid 

the Jokers medverkan och detta står dem dyrt då han slår till mot programmet och dödar alla 

närvarande med sitt specialdesignade gift, vilket lämnar offren med ett stort leende på 

läpparna. Alla är förskräckta över the Jokers flykt och såväl polisstyrkan som Batman börjar 

undersöka var han kommer att slå till härnäst.  

    The Joker besöker Selina Kyle, som även kallas “Catwoman” och när Batman och Robyn 

senare hittar henne avslöjar hon att the Joker gett sig av till en nöjespark där han delar ut 

förgiftad sockervadd till barn. Batman och Robyn skyndar dit och konfrontationen med the 

Joker och hans följeslagare är ett faktum. Robyn slåss mot följeslagaren medan Batman och 

the Joker tar sin strider över hela nöjesfältet för att slutligen hamna i kärlekstunneln. Batman 

är svårt skadad av ett skott från the Jokers pistol, medan han i sin tur fått ett öga förstört av 

Batmans fladdermusformade kastvapen. Batman vinner kampen, egentligen vill han även 

döda the Joker, men följer sin egen princip och låter honom leva. The Joker vill däremot inte 

bli skonad utan tar sitt liv. Det tredje numret i serien slutar med att Batman, svårt skottskadad, 

sitter bredvid sin döda motståndare och hör hur polissirenerna ljuder i fjärran. 

    Fjärde och sista numret i Millers serie, Book Four: The Dark Knight Falls, börjar med att 

polischef Yindel anländer med en grupp poliser och ger sig in i kärlekstunneln utan att invänta 

insatsstyrkan. Hennes mål är att gripa Batman, men trots sin skada lyckas denne överlista dem 

och slå sig fri. Väl ute ur tunneln kommer Robyn och hämtar honom med hans helikopter och 

de flyger tillbaka till hans “Batcave”, den hemliga basen för hans operationer som Batman. 

Medierna rapporterar om hur the Sons of Batman brukar våld i sin jakt på kriminella och 

kritiker uttalar sig om hur detta är dubbelmoral och ett hot mot staden Gotham. Batman ligger 

på operationsbordet medan Alfred försöker lindra hans skador. Allt detta sker samtidigt som 

Ryssland skickar en kärnvapenmissil mot en ö strax utanför den amerikanska kusten efter en 

tids konflikt mellan länderna. Superman får i uppgift att försöka stoppa missilen från att träffa 
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land, vilket han gör på bekostnad av sin hälsa då explosionen nästan tar hans liv. Han klarar 

sig med hjälp av växter, eftersom solens strålar är det som ger honom styrka och solen är det 

som hjälper växter leva. Effekten av missilen gör att elektriciteten i Gotham slås ut och ett 

askmoln täcker solens strålar med följden att dunkel och kyla sprider sig över gatorna. Med 

katastrofen hängande över staden utbryter kaos på gatorna, polisen kan inte hantera 

situationen, och invånarna börjar agera utefter sina egna intressen utan hänsyn till lag ordning 

eller andra människor. Fångar från fängelset flyr och bränder härjar. Batman och Robyn tar 

varsin häst från Waynes stall och rider in till staden för att samordna the Sons of Batman till 

en civil ordningsstyrka. De får även med sig några av de tidigare fångarna, Yindel ser hur 

Batman börjar skapa ordning i kaoset som uppstått och låter honom hållas med orden “He’s… 

Too… Big...”68 Gordon gör sitt bästa för att samordna en civil brandkår och bekämpa de 

bränder som härjar i hans bostadsområde. “The Green Arrow” kommer och besöker Batman, 

de har ett gemensamt problem; Superman. Tillsammans arbetar de fram en plan för hur de 

skulle kunna oskadliggöra honom. Ungefär samtidigt anländer Superman och en tidpunkt för 

kampen bestäms. Batman förbereder sig för att med hjälp av teknologi, militära vapen och 

Robyn kunna vinna över Superman. Han sväljer även ett piller som får honom att verka död 

för en tid. Gothams gator rensas och Superman anländer. Robyn gör sitt bästa för att försvåra 

för honom, men det är relativt ineffektivt. Slutligen utspelas en kamp mellan Batman och 

Superman, som Batman vinner med hjälp av en pil skjuten av Green Arrow, innehållande 

kryptonit, något som är Supermans enda svaghet. När Batman betraktar sig själv som segraren 

kommer effekten av tabletten han tog tidigare och hans hjärta stannar. En begravning hålls 

och hans riktiga identitet, Bruce Wayne, släpps till media. För att hindra allmänheten att få 

reda på alla hemligheter sätter Alfred eld på Batcave och drabbas av en hjärtattack som tar 

hans liv. På Waynes begravning är Selina Kyle där, och hon tröstas av Gordon. Robyn har 

klätt ut sig och håller sig i bakgrunden. Superman visar även han sitt medlidande, trots 

skällsord från Kyle. När alla gäster gått börjar Batmans hjärta åter slå, något som Superman 

uppfattar men inte gör något åt. Robyn gräver upp honom och han möter upp sin egen armé, 

som samlats i grottorna under staden. Tillsammans ska de bygga upp en gerillaarmé i 

hemlighet som ska bekämpa framtida fiender i Gotham. 

                                                           
68 Miller., s. 176. 
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    I de olika böckerna framställs de manliga huvudkaraktärernas maskulinitet genom såväl 

bild som text. Deras maskuliniteter skiljer sig ifrån varandra och detta är något som kommer 

att diskuteras i den analys som följer nedan.   
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Batman: the one who scared the crap out of everybody 

Batmans textuella maskulinitet 

Bruce Wayne, och hans alter ego Batman, är protagonisten i Millers serie. Hädanefter kommer 

jag att tala om Wayne då det berör hans civila identitet och Batman då det rör sig om hans 

alter ego. 

    I Millers berättelse lever Wayne med att ständigt förtränga de känslor av sorg som han 

känner rörande sina föräldrars död. Det var dessa känslor som drev honom att utveckla sin 

identitet som Batman, men trots sin långa kamp mot kriminalitet går han runt med stark 

ångest. Genom att hantera sina föräldrars död genom en kollektiv bestraffning riktad mot alla 

Gothams skurkar härdas Waynes psyke. Han lär sig vara stark, hård, rättvis och skoningslös. 

Detta agerande kan ses som en del av Waynes maskulinitet. Andersén & Nilsson lyfter 

exempelvis fram kopplingen mellan den hegemoniska maskuliniteten och machomannen, som 

beskrivs som stark, vältrimmad och känslokall. 69 Detta är en beskrivning som passar väl in på 

hur Miller gestaltar Batman. Klein diskuterar även han hur det hänsynslösa och känslokalla 

beteendet är något som hänger ihop med det karaktäristiska för en superhjälte. Han kopplar 

detta till hur en sådan mansroll kan komma att påverka sina läsare.70 Att Batman sedan 

använder sig av våld på ett sätt som indikerar att det är något som är naturligt pekar på att han 

under sin uppväxt kommit i kontakt med våld och lärt sig att det är en del av livet. Urscenen 

är hans bevittnande av mordet på föräldrarna. Lars Svantesson lyfter fram hur en bristande 

kontakt med sina föräldrar kombinerat med en personlighet som skulle kunna klassas som en 

”outsider” är karaktäristiskt för en superhjälte.71 Att tidigare erfarenhet av våld bidrar till ett 

mer våldsamt sätt att agera, eller en mer accepterad inställning till våld hos män, är något som 

Connell diskuterar.72 Hicks Steihm tar i sin forskning upp hur pojkar uppfostras till att 

använda våld på ett tydligt sätt genom att exempelvis försvara flickor eller bara befästa sin 

maktposition.73 

    Även vid hot om våld går Waynes maskulinitet att urskilja. Då Wayne i början av första 

boken går hem från en träff med polischef Gordon kommer två unga män ur det kriminella 

gänget the Mutants fram till honom med avsikten att knivhugga honom. Dessa ynglingar 

framställs som tuffa och eggar varandra men Wayne håller sig iskall och de reagerar på hans 
                                                           
69 Andersén & Nilsson, s. 30. 
70 Klein, s. 1100f. 
71 Svantesson, s. 8f. 
72 Connell (2000), s. 29ff.   
73 Hicks Steihm, s. 223ff. 
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stora kroppshydda. Även i den animerade serien skildras denna händelse på ett sätt som ger 

betraktaren en bild av att gängmedlemmarna först känner att de befinner sig i en maktposition 

för att sedan inse att det är Wayne som har den egentliga makten. I animeringen förstärks 

detta med att Wayne två gånger säger ”Come on” som för att utmana dem att våga attackera 

honom.74 I både serien och den animerade versionen skrämmer detta bort de båda männen.75 

Detta går att tolka som att Waynes behärskade personlighet och kroppsliga storlek fungerar 

som ett skydd. De unga männen visar tecken på en marginaliserad maskulinitet. Connell tar 

upp just ungdomsgäng som använder sig av våld som ett exempel på detta.76 Wayne, vars 

maskulinitet visar på starkare hegemoniska drag, blir inte hotad av deras maskulinitet därför 

att den han besitter är dominerande i relation till den marginaliserade maskuliniteten. Denna 

bild förstärks av det faktum att de unga männen flyr. Waynes auktoritära maskulinitetsdrag, 

som också skulle kunna betraktas som hegemoniska, baserat på Connells koppling mellan 

hegemoni och dominans,77 framträder vid flera tillfällen i berättelsen. Ett annat exempel går 

att finna i en situation där Batman och polisen jagar samma brottslingar. Skurkarna gömmer 

sig i en byggnad och Batman säger till polisen: ”These men are mine!”.78 Polisen, som 

egentligen borde inneha den lagliga auktoriteten väljer att backa undan och låter Batman ta 

hand om skurkarna, förhöra dem och beslagta bevismaterial.  

    I Jay Olivas animering väljer den yngre av poliserna att springa efter Batman in i 

byggnaden. Han tillhör en yngre generation och anser sig ha en position för att ta sig an 

Batman därför att han i första hand betraktar Batman som en brottsling till skillnad från den 

äldre kollegan som minns tiden då Batman var aktiv och hjälpte staden. Polisens agerande 

resulterar ändå i att det blir Batman som får rädda polisen och sedan ta bevismaterialet precis 

som i serien.79 Som Connell påpekar i sin diskussion om hegemonisk maskulinitet är det inte 

alltid de grupperna som logiskt sätt borde vara hegemoniska som faktiskt är det.80 Fallet med 

poliserna skulle kunna betraktas som ett exempel på detta då de trots sin lagenliga auktoritet 

ändå böjer sig för Batman. Med andra ord kan man säga att poliserna här symboliserar en 

maskulinitetsnorm i vilken staten är den med makt som Batman väljer att inte följa utan 

istället ta sig friheten att agera självständigt. Hans handlande går även i linje med Folkesson, 

Nordberg och Smirthwaites tolkning av den hegemoniska maskuliniteten i relationen mellan 

                                                           
74 Batman: The Dark Knight Returns, Part 1, regisserad av Jay Oliva (USA, 2012), 06:30- 07:02. 
75 Miller, s. 13f.  
76 Connell (2008), s. 122. 
77 Ibid., s. 115. 
78 Miller, s. 36.  
79 Batman: The Dark Knight Returns, Part 1, regisserad av Jay Oliva (USA, 2012) 18:25-22:03. 
80 Connell (2008), s. 115. 
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män. De hävdar nämligen att det är friheten att kunna välja att avvika från normen som ger 

mannen den hegemoniska maktpositionen.81  Även i relationen med Robyn kommer Batmans 

auktoritet fram, då det är han som bestämmer hur saker ska gå till och säger åt henne att sitta 

upp ordentligt. Robyn lyder Batmans instruktioner i de flesta fallen.82 Även i den animerade 

serien är Batmans befallande attityd gentemot Robyn framträdande.83 Med Betty Roszak och 

Theodore Roszak kan man säga att Miller här gestaltar hur en man bekämpar sin egen 

femininitet och därigenom blir mer maskulin och dominant.84 
Genom att Robyn i denna serie 

är en kvinna kan hon därför agera som ett understöd av Batmans behov att visa sig maskulin, 

då hennes femininitet, exempelvis hennes närhetsbehov och vilja att få bekräftelse för sina 

handlingar av Batman, påminner om det han försöker förtrycka hos sig själv. 

    Vid ett annat tillfälle, då Batmans följeslagare Sons of Batman håller ett möte under vilket 

en av medlemmarna försöker inta en ledarposition, och får gehör från resterande medlemmar, 

rider Batman in på en häst och skriker ”No”. Han klargör dessutom hur deras handlingsplan 

ser ut och alla medlemmar rättar sig efter de nya direktiven därför att de kommer från den 

sanna ledaren: Batman.85 
I den animerade serien visas ynglingen som försökt ta 

ledarpositionen från en låg vinkel och när Batman rider in stegrar sig hans häst precis framför 

denne som tydligt visar på rädsla inför Batman. När han håller ett uppeldande tal bemöts han 

av ett högt jubel från övriga deltagare vid mötet.86 Scenen kan knytas till hur hegemoni 

ursprungligen handlar om att etablera en maktposition uppbyggd nedifrån för att sedan kunna 

skapa en social enighet, i motsats till en politisk maktposition.87 Att Batman blir den riktiga 

ledaren över the Sons of Batman går att tolka som att han uppnått en hegemonisk maskulinitet 

och effekten av det blir den sociala enhet som uppstår i gruppen. Den nya polischefen Yindel, 

som tidigt är tydlig med att hon inte stödjer den positiva attityden gentemot Batman och inte 

skräms av hans auktoritet, hör Batman övertala de nyligen flydda medlemmarna av the 

Mutants att ansluta sig till Sons of Batman och rädda staden. Istället för att gripa Batman viker 

även Yindel undan för hans auktoritet och följaktligen även hans hegemoniska 

maskulinitetsdrag. Detta gestaltas med orden ”No. No. He’s… Too Big…”.88 I den animerade 

serien rider Batman in och hindrar the Mutants och lokalbefolkningen från att bråka med 

                                                           
81 Folkesson, Nordberg & Smirthwaite, s. 98. 
82 Miller, s. 122.  
83 Batman: The Dark Knight Returns, Part 2, regisserad av Jay Oliva (USA, 2013) 17:50-18:49. 
84 Roszak & Roszak, s. 1f. 
85 Miller, s. 171f. 
86 Batman: The Dark Knight Returns, Part 2, regisserad av Jay Oliva (USA, 2013) 49:20- 50:20. 
87 Folkesson, Nordberg & Smirthwaite, s. 37f. 
88 Miller, s. 176. 
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varandra och det är vid sitt uppeldande tal till de forna gängmedlemmarna som Yindel 

kommer till insikt om att Batman besitter för mycket makt för att gripas.89 Just denna 

avsaknad att behöva använda våld kan vidare betraktas som ett drag hos en dominerande 

maskulinitet.90 Det är, som Connell påpekar, när en grupp, i detta fall en person, befinner sig 

högst upp i hierarkin och maktbalansen är tydlig som behovet att rent fysiskt behöva hävda 

sig minskar. Att Batman kan få många människor att lyda hans order utan att behöva använda 

våld skulle därför kunna betraktas som att hans position överst i maktordningen i Gotham är 

fastställd och ej ifrågasatt.  

    I maskulinitetsforskningen framhålls att idealmannen har ett maktbegär och det skulle 

kunna gå att tolka Batmans ständiga sätt att vilja styra människor som ett begär efter just makt 

som även innebär en strävan efter att passa in i ett mansideal.91 Det råder ingen större tvekan 

om att Batman lyckas uppnå en maktposition och det går därmed att tänka att han även uppnår 

det mansideal som är förknippat med den positionen. Med andra ord förkroppsligar han hur en 

man ska vara inom detta paradigm. 

    Batmans strävan efter makt och efter att passa in i det manliga idealet går som vi redan sett 

även att koppla till paret Roszaks tankar rörande hur män ökar sina maskulina egenskaper för 

att trycka undan sin inre femininitet.92 Hicks Steihm diskuterar vidare hur avsaknaden av något 

unikt för män driver män till att de med hjälp av våld hävdar sin maskulinitet gentemot 

kvinnan.93 Att Batman använder sig av våldsamma handlingar för att visa vilken dominerande 

maktposition han har skulle kunna tolkas som en strategi för att befästa den maskulina 

statusen. 

    Förutom auktoritet som stereotypiskt hegemoniskt maskulint drag går det även att urskilja 

andra ageranden hos Wayne/Batman som passar in i den kategorin. Det finns en föreställning 

om att en man ska vara stark, hård och inte visa sig sårbar eller svag.94 Wayne försöker i sin 

vanliga identitet och som Batman att visa ett hårt och behärskat yttre. Blir han skadad, såsom 

fallet är när han slåss med the Mutants ledare, väljer han att gå iväg för sig själv framför att 

bli omhändertagen av Alfred eller Robyn.95 Valet att vara för sig själv går att tolkas som att 

han inte vill visa sig svag inför de andra, att han vill vara självständig. Att Batman inte vill ha 

Robyns sympatier blir extra tydligt i den animerade serien. Då försöker Robyn att hjälpa 

                                                           
89 Batman: The Dark Knight Returns, Part 2, regisserad av Jay Oliva (USA, 2013) 51:30-54:21. 
90 Connell (2008), s. 122. 
91 Folkesson, Nordberg & Smirthwaite, s. 48. 
92 Roszak & Roszak, s. 1f. 
93 Hicks Steihm, s. 223f. 
94 Andersén & Nilsson, s. 30. 
95 Miller, s. 87f. 
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Batman när de kommer in i grottan, men han avvisar henne genom att gå ifrån henne, lämnar 

henne ensam och oförstående. När Alfred kommer och Robyn frågar om Batman svarar han 

typiskt nog att han gått för att hitta sin styrka.96 Att Batman aktivt väljer att förneka sin egen 

smärta och inte vill framstå som svag går i linje med Kleins teori angående hur en superhjälte 

ska vara känslomässigt stram i sitt uttryck och smärttålig. Vidare kopplar han detta till hur ett 

sådant ideal påverkar en viss grupp av män vars maskulinitet är lättmottaglig för hyper-

maskulina ideal. Det exempel som Klein tar upp är Bodybuilders.97     

    Just den scenen kan kopplas till Kaufmans diskussion om hur män kan känna en press att 

leva upp till ett våldsideal och att rädslan att misslyckas driver dem till att bli mer våldsamma 

på grund av sin osäkerhet.98 Batmans agerande skulle därför kunna betraktas som en inre 

rädsla för misslyckande som manar honom att agera i linje med det maskulina idealet. 

Ytterligare en händelse från Millers berättelse som belyser detta beteendet hos protagonisten 

är när Alfred ger Wayne massage och polischef Gordon ringer för att berätta att en misstänkt 

man släppts från häktet. Istället för att ta det lugnt och låta Alfred ta hand om honom, reser sig 

Wayne upp och gör sig redo att återigen ge sig ut och bekämpa brottsligheten. Alfred säger 

”You Know, Sir, That There Is a Precedent for Wheel-chair Detectives…”.99 Baserat på 

kontexten kan läsaren förstå att Alfred inte tycker att det är en bra idé att Wayne ska ge sig ut i 

det fysiska skick som han befinner sig i. Wayne ger sig ut som Batman utan att ta bry sig om 

Alfreds förmaningar och utan att låta smärtan hindra honom. När denna scen gestaltas i den 

animerade serien framstår Alfred som något mer ironisk än i berättelsen, och han poängterar 

saker som att ifall det är självmord Wayne vill begå så vet han ett sätt och han undrar om han 

får ärva Waynes tillgångar utifall något händer honom.100 

    Situationer där Batman väljer att bortse från sin egen smärta för att fortsätta sin kamp 

dyker upp vid ett flertal tillfällen under berättelsens gång. Alla kommer inte att tas upp i 

analysen, men i fotnoten finns exempel på flera av dessa tillfällen.101 Men det är uppenbart att 

Millers gestaltning av Batman går att kopplas till Connells idé om att våld kan användas av en 

grupp för att upprätthålla sin dominerande position i samhället, med skillnaden att Batman 

enbart är en man istället för en grupp.102 I det perspektivet förstår man varför det är viktigt för 

Batman att slåss mot de kriminella, oberoende av sin egen hälsa. Han vill genom våld 

                                                           
96 Batman: The Dark Knight Returns, Part 1, regisserad av Jay Oliva (USA, 2012) 52:40-53:30. 
97 Klein, s. 1100f. 
98 Kaufman, s. 213f. 
99 Miller, s. 43. 
100 Batman: The Dark Knight Returns, Part 1, regisserad av Jay Oliva (USA, 2012) 23:45-24:29. 
101 Exempel på sådana händelser går att se på s. 123, 134, 150f. 
102 Connell (2008), s. 122. 
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upprätthålla sin dominerande position och fortsätta sätta skräck i de kriminella kretsarna. 

Även Andersén och Nilsson påpekar i sin studie att känslor är något som inte ansetts manligt 

att visa eller ventilera.103 Mot bakgrund av detta kan man säga att Batman söker hålla sin 

manlighet intakt och därför inte ger uttryck för några känslor.  

    Att Batman inte vill betraktas som feg eller svag är något som tydligt kommer fram när the 

Mutants ledare utmanar honom att möta honom och indikerar att det skulle vara fegt av 

Batman att ta hjälp av sin Batmobil, som är vad som närmast kan beskrivas som en 

högteknologisk svart pansarvagn.104 I denna situation blir Batman provocerad av att bli kallad 

för feg, han vill uppenbarligen framstå som modig och stark. Det går att säga att Batman 

känner sig kränkt i sin maskulinitet och att han behöver hävda sig gentemot denna ledare för 

att visa att han är den dominerande mannen i Gotham. Denna provokation återfinns även i 

animeringen, där ledarens röst verkligen har en provokativ ton när denne hävdar att Batman är 

feg.105 Intrycket man får av att Batman har blivit kränkt går vidare att koppla ihop med en 

rädsla att misslyckas i sin maskulinitetssträvan, vilket Kaufman diskuterar.106 Viljan att besitta 

den dominerande positionen är även i linje med en vilja att dominera inom den hegemoniska 

maskuliniteten.107 Att Batman i det sammanhanget med våld vill återta makten kan förstås som 

ett sätt att återta den hegemoniska maskulinitet som ledaren hotat. Klein diskuterar hur en viss 

grupp av män känner sig mer benägna att följa den hegemoniska maskulinitetens ideal och det 

skulle kunna gå att tolka Batmans handlande som ett försvarsagerande för att upprätthålla sin 

egen maktposition.108  

    När de båda möts nästa gång kallar Batman ledaren för ”Boy”109, vilket i denna kontext är 

nedvärderande och förminskande gentemot ledaren då det indikerar att Batman anser sig själv 

vara mer erfaren än sin motståndare när det gäller att slåss och i rollen som ledare. Denna 

scen liknar hur den animerade serien valt att gestalta det.110 Det finns fler exempel på 

situationer i vilka Batman väljer att förminska sin motståndare. När Batman och Jokern har 

slagits på nöjesfältet och Jokern tagit sitt eget liv med förhoppningen att sätta dit Batman för 

mord, spottar Batman på liket innan han ger sig av för att möta polisen.111 Att spotta på någon 

brukar av många anses som kränkande och detta förstärks av att det är ett lik Batman väljer att 
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spotta på. Det första Batman gör när Jokern tar sitt liv i den animerade serien är att gå fram till 

honom och sätta sig ner bredvid liket. Batman förlorar medvetandet en tid och väl vaken hör 

han hur Yindel närmar sig och det är då han tar farväl av Jokern genom att spotta honom i 

ansiktet.112 Handlandet kan också tolkas som ett maktuttryck, som att nu är Jokern död och 

Batman är segraren. Med sin seger och valet att spotta på Jokern som ett farväl höjer han sig 

själv samtidigt som han sänker Jokerns position. Användningen av en ärkefiende lyfts hos 

Svantesson fram som ett sätt att gestalta superhjältens mörker.113 Om Svantessons teori 

stämmer skulle Batmans val att spotta på Jokern kunna betraktas som ett sätt att visa på en 

avsky för sig själv. 

    När Batman sedan möter Yindel i tunnlarna slår han henne i ansiktet och säger att hennes 

tjänstevapen är ”cute”.114 Genom denna handling undergräver han Yindels auktoritet som 

polischef samtidigt som han indirekt säkrar sin egen maktposition dels genom att slå henne, 

dels genom att använda ett förminskande ord för hennes vapen. Återigen går detta att betrakta 

som ett sätt där våld används för att mannen, Batman, ska kunna hävda sin dominans över den 

andra parten, i detta fall Jokern och Yindel.115  

   I sin essä i Male role, Masculinities and Violence diskuterar Connell föreställningen om att 

män ska vara mer våldsamma än kvinnor och att den bygger på en biologisk förklaring.116 Att 

det skulle vara mer naturligt för Batman, som man, att uttrycka sig med hjälp av våld skulle 

förklara varför han ofta tar till just det agerandet. Även Andersén och Nilsson pekar på att en 

machoman är en traditionell man som upphöjt det maskulina idealet. Denne blir extra 

våldsam, extra hård och har ett stort behov av att hävda sig.117 Baserat på dessa punkter skulle 

Batman kunna betraktas som en machoman, som kan kopplas ihop med den hegemoniska 

maskuliniteten. Batmans relation till kvinnor kan förstås utifrån paret Roszaks perspektiv, 

men det går även att koppla till Hicks Steihms forskning. Hon hävdar att en av anledningarna 

till att män agerar våldsamt har att göra med att de måste hävda sin maskulinitet gentemot 

kvinnan. Detta måste de göra därför att de saknar något som är unikt för just dem, då kvinnan 

har barnafödandet som unikt för sitt kön.118 

    En annan aspekt av den här typen av maskulinitet är stolthet. Såväl Wayne som Batman har 

stor tillit till sin egen auktoritet och styrka. I båda rollerna är hans självförtroende mycket gott 
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och tvivel är inte något som han visar upp. Däremot blir han provocerad, som när han blir 

kallad feg. Ett annat exempel är när Superman åker förbi för att bestämma en tid för dem att 

ses. Robyn frågar då Batman ”… But Back There – Was That Him?”.119 Att hon inte ens 

behöver använda namnet för att Batman ska förstå vem hon menar indikerar att Superman på 

något sätt är en betydande individ. Det faktum att Batman aktivt väljer att inte besvara 

Robyns fråga går att tolka som en ovilja från Batmans sida att bekräfta hans eventuellt 

upphöjda status. I den animerade versionen tar Batman av sig sin mask när Robyn ställer 

frågan, han ser på henne utan att svara och går därifrån.120 Detta visar på ett bestämt och aktivt 

val att inte besvara hennes fråga. Det tycks för övrigt som det finns en underliggande rivalitet 

mellan Batman och Superman, vilket dialogen dem emellan belyser. Här kan man säga att 

Superman står får den legala auktoriteten som vill att den i det avseendet normbrytande 

Batman ska lugna ner sig.121 Det ligger enligt Folkesson, Nordberg och Smirthwaite i den 

hegemoniska maskulinitetens natur att känna konkurrens, och med tanke på att såväl Batman 

som Superman uppvisar hegemoniska drag går det att koppla deras rivalitet till en 

maktkamp.122 Rivaliteten framträder även i den avslutande striden dem emellan där Miller 

även lämnar utgången öppen för diskussion genom att Batman svalt ett piller som gör att hans 

hjärta stannar och striden avbryts. Det tycks ändå vara Batman som går segrande ur striden då 

han uttryckligen säger åt Superman att komma ihåg att han förlorade innan hjärtat stannar.123 

Under stridens gång framträder Batman som den något mer provocerande av de båda och 

säger exempelvis åt Superman att ”– It´s Way Past Time You Learned – What It Means – – 

To Be a Man–”.124 Även detta uttalande går att koppla till bilden av den norm som Folkesson, 

Nordberg och Smirthwaite lyfter fram för hur en hegemonisk man ska vara. 125 När Batman 

säger att Superman borde lära sig vara en man indikerar det att han anser sig själv vara en 

man redan, att han själv levt upp till normen.  

  Det faktum att Batman är den mest provokativa och våldsbenägna av de båda, medan 

Superman tenderar att framstå som lite mer arrogant och resonerande, går att tolka på lite 

olika sätt. Den bild av machomannen som Andersén och Nilsson lyfter fram går även att 

urskilja i och med Batmans tydliga behov av att hävda sig rent fysiskt.126 Connell lyfter å sin 
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sida fram att det inte per automatik är den som är mest våldsam som representerar den 

hegemoniska maskuliniteten utan att det kan vara andra faktorer som avgör.127 Utifrån det 

perspektivet skulle alltså även Superman kunna betraktas som innehavare av en hegemonisk 

maskulinitet och att den egentliga kampen rör vem av dem som är bärare av den dominerande 

maskuliniteten. Connell diskuterar även hur det finns en accepterande attityd gentemot att 

män naturligt är mer våldsamma i sitt sätt.128 Kopplat till situationen med Batman och 

Superman, där Batman tydligt framstår som den mer våldsamma, skulle det kunna tolkas som 

att han agerar mer i linje med föreställningen kring hur en man ska agera. Detta indikerar även 

att Supermans beteende inte är förenligt med den manliga våldsnorm som Connell lyfter fram. 

Att män tenderar att använda våld för att förstärka sin maskulinitet är även något som kan 

stödjas av Hicks Steihms resonemang.129 Som redan framgått menar hon att män känner ett 

behov av att agera våldsamt för att hävda sin maskulinitet gentemot andra. I den animerade 

versionen av den scen där Batman slutligen anser sig besegrat Superman går det att höra hur 

övertygad den förre är om att det han gör är rätt, men även den ilska som han känner gentemot 

Superman via sättet han artikulerar och tonen i Batmans röst.130 

 

Batmans visuella maskulinitet 

 

I det följande kommer gestaltningen av maskuliniteten i Millers serie att behandlas ur ett mer 

visuellt perspektiv för att ytterligare urskilja vissa drag som skulle kunna betraktas som 

normativa för den maskulinitet som frilagts i avsnittet ovan.  

    Wayne/Batman framställs oftast som allvarlig och ibland arg. Detta är i linje med den 

föreställning som finns om att en man inte ska visa känslor och vara behärskad.131 Svantesson 

lyfter fram hur en superhjälte karaktäristiskt har strama ansiktsdrag och även han lyfter fram 

hur superhjältar undertrycker sina känslor.132  

    Rent kroppsligt finns det många exempel på gestaltningar där Miller lyfter fram Batmans 

muskulösa kropp. I det första exemplet hoppar Batman ner och läsaren kan se hur 

muskulaturen på såväl armar, bröst och ben är otroligt detaljerad. Han har dessutom ett väldigt 

argt ansiktsuttryck.133 Det finns ett maskulint ideal som säger att en ”riktig” man ska vara stark 
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och då följaktligen ha en god och framträdande fysik, det vill säga vara muskulös. I den 

animerade serien är det ett genomgående muskulöst ideal kopplat till Batman, i varje scen där 

Wayne/Batman gestaltas är hans fysik mycket vältränad, därför kommer här de huvudsakliga 

referenserna gå till den animerade serien.134 Det ideal Connell lyfter fram genom exemplet 

med idrottsmannen, vars maskulinitet definierades av hans fysik, tillsammans med att 

undantrycka privata känslor, är kännetecknande för den hegemoniska maskuliniteten.135 

Connell utgår från Australien som kulturell och social kontext, men hens teori går ändå att 

använda mer generellt eftersom både USA och Australien går att räkna till den västerländska 

kulturen. Betraktat ur den definitionen av fysisk maskulinitet kan gestaltningen av Batman 

som muskulös betraktas som en förstärkning av hans maskulinitet. Kopplingen mellan en 

hegemonisk maskulinitet och en stark fysik hos superhjältar är något som stöds av Svantesson 

som diskuterar detta i sitt arbete.136  

    Lite längre fram får läsaren se Batman stå bredbent och rakryggad på ett hustak med vinden 

i manteln. Även här är musklerna betonade, vaderna är nästan lika breda som låren och 

midjan är liten i jämförelse med den väldiga bröstkorgen. På följande sidor ser läsaren hur 

Batman faller och i fallet syns varenda muskel på överkroppen tydligt definierad. Ansiktet 

behåller sitt arga uttryck.137 Trots att Batman faller visar han ingen rädsla utan behåller sitt 

behärskade sätt och handlar därefter. I kombination med den muskulösa visualiseringen kan 

detta betraktas som ett sätt för Miller att belysa hur manlig och auktoritär Batman är. Det 

passar även in på det behärskade ideal som Folkesson, Nordberg och Smirthwaite lyfter fram i 

relation till den hegemoniska maskuliniteten.138 Som jag nämnde tidigare finns det gott om 

exempel på situationer i vilka Batman ser såväl arg som otroligt muskulös ut.139 Miller har ofta 

förlagt dessa gestaltningar till en helsida. På så sätt får läsaren en ännu tydligare bild av 

Batmans fysik och ansiktsuttryck samtidigt som intrycket av att han är väldigt stor förstärks. 

Att Wayne/Batman framstår som ovanligt stor är inte enbart en visuell illusion utan vid flera 

tillfällen får läsaren se att han verkligen är större än sin omgivning.140 Klein har i sin studie 

lyft fram att superhjältar ska ha en hyper-maskulin kropp som inger respekt och kan agera 

som ett ideal för hegemoniska män.141 Den större kroppen, dels på grund av alla muskler, dels 
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för att han verkar vara längre kan betraktas om en teknik för att förstärka Wayne/Batmans 

hegemoniska maskulinitet, baserat på Connells koppling mellan kropp och hegemoni som 

tidigare nämnts. Att låta superhjälten ha en väldigt muskulös kropp är något som Svantesson 

lyfter fram som väldigt typiskt, och därför passar Batman väl in i kategorin superhjälte och 

besitter då även en hegemonisk maskulinitet baserat på Svantessons resonemang.142  

    Miller låter även de faderliga egenskaperna hos Wayne/Batman framträda, framförallt i 

hans interaktion med Robyn eller andra yngre karaktärer. För att exemplifiera detta går det att 

se till illustrationen av återföreningen mellan Batman och Robyn efter att den förre dragit sig 

tillbaka för att läka sina sår.143 Scenen illustreras genom en bild på en helsida, där Robyn 

hoppat upp i Waynes famn och han håller om henne. Trots denna rätt ömma handling, och att 

det går att urskilja lycka i Robyns ansikte, behåller Wayne sitt behärskade och närmast arga 

ansiktsuttryck. Batmans brist på synbar reaktion på Robyns kram går att koppla till den 

oförmågan att ventilera sina känslor som Connell lyfter fram att män tenderar till att fostras 

till.144 Connells tankar rörande mäns känslor får stöd av bilden av idealmannen som 

kontrollerad och stabil, vilket lyfts fram i Folkesson, Nordberg & Smirthwaites forskning.145 

Waynes sätt att hålla sig lugn och behärskad kan således uppfattas som ett tecken på att han 

lever upp till det ideal som den hegemoniska maskuliniteten innebär. Att han i denna situation 

kan behålla sin auktoritära maskulinitet går att betrakta som ett exempel på hur hegemonisk 

Wayne/Batman är. 

    Omtanke, som ofta har en feminin laddning, uttrycks hos Wayne/Batman när det gäller just 

barn. Men Miller kopplar ihop omtanken med våld för att ge den en mer maskulin och 

faderlig karaktär. Detta går att se exempel på i situationer där Batman får rädda Robyn från att 

skada sig.146 Att Batman, som diskuterats i föregående avsnitt angående Batmans handlande 

maskulinitet, bestämmer hur de tillsammans ska handla i olika situationer och säger åt Robyn 

exakt vad hon får och inte får göra kan även betraktas som faderlig auktoritet.  

    Det finns då både en visuell och en textuell skildring av Batman som en fadersfigur där han 

framträder som sträng och inte skänker Robyn någon direkt omtanke. Connell diskuterar hur 

den rådande genusordningen har kommit att resultera i att män inte kan uttrycka lika starka 

känslor för det kan ses som en svaghet och att detta förhållningssätt i förlängningen resulterar 
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i att män tenderar att inte knyta an till barn på samma sätt som kvinnor.147 Även Folkesson, 

Nordberg och Smirthwaite tar upp hur den hegemoniska maskuliniteten dels ska sträva efter 

dominans, dels även omhändertagande på ett faderligt sätt, vilket är det som Batman gör 

gentemot Robyn.148 De senare diskuterar även att idealet för denna maskulinitet är 

“känslokarghet”149 vilket går att skönja i Batmans behärskade bemötande av Robyns 

känslomässiga respons. Batmans behärskade reaktion på den lycka som Robyn uttrycker 

skulle även kunna beskrivas som ett sätt för honom att trycka undan de eventuella känslor av 

lycka han själv känner till förmån för sin egen maskulinitet, vilket kan kopplas till paret 

Roszaks tankar rörande könens olika förhållningsätt till femininitet och maskulinitet.150 

Batmans reserverade hållning gentemot Robyn skulle kunna betraktas som ett exempel på hur 

han försöker distansera sig från det feminina då detta påminner honom om allt det han inte har 

som man. Denna aspekt tar även Hicks Steihm upp när hon hävdar att män är medvetna om 

att de saknar det som är unikt för det kvinnliga könet – barnafödandet – och hur detta 

påverkar utformningen av deras maskulinitet.151 

     Det finns olika skildringar av Wayne/Batman där han faktiskt visar någon form av känsla, 

nämligen ilska. Genomgående i serien är Wayne/Batman behärskad och lugn, de enda brotten 

mot detta sinnestillstånd är då han på något sätt blir arg. När ilskan infinner sig hanteras den 

inte sällan med någon form av våldsam handling. Exempelvis när Wayne blir upprörd över 

sina föräldrars död eskalerar dessa känslor och slutar med att han rusar iväg och slår omkull 

en staty. Här går det även att se hans enorma styrka, då han orkar välta en stor staty med hjälp 

av ilska som drivkraft.152 Istället för att bryta ihop och gråta i fåtöljen i vilken Wayne befinner 

sig när ångesten börjar väljer han att yttra sina känslor genom att använda ett utåtagerande. 

Hans val att begå en våldsam handling direkt efter att ha visat någon form av känsla skulle 

kunna tolkas som att han då visat på feminitet (känslan) och därför måste överkompensera sin 

maskulinitet (styrkan).153 

    Även Kaufmans teori rörande hur män blir mer våldsamma i sin rädsla för att misslyckas 

att leva upp till det maskulina idealet går att se i Batmans agerande.154 Batmans handlande går 

att koppla till Connells resonemang om att män inte visar vissa känslor för att det betraktas 

                                                           
147 Connell (2008), s. 252. 
148 Folkesson, Nordberg & Smirthwaite, s. 50. 
149 Ibid., s. 48. 
150 Roszak & Roszak s. 1f.  
151 Hicks Steihm, s. 223ff. 
152 Miller, s. 25. 
153 Roszak & Roszak, s. 1f. 
154 Kaufman, s. 213f. 



34 

som ett tecken på svaghet.155 Ytterligare ett exempel på att Wayne/Batman tenderar att uttrycka 

sina känslor med hjälp av fysiska handlingar går att finna då Batman avbryter ett möte som 

hålls av the Sons of Batman. Där kan läsaren se hur en märkbart arg Batman bryter sönder ett 

gevär med sina bara händer.156 Här skulle Batman enbart kunna ha beordra sina anhängare att 

slänga undan vapnen, hans auktoritet i denna kontext är som framgått av avsnittet ovan inte 

ifrågasatt utan de lyder hans minsta order. Återigen skulle detta kunna betraktas som en 

indikation på att Batman besitter egenskaper som är förenliga med den machoman som 

Andersén och Nilsson diskuterar.157 Även Connells diskussion rörande mäns koppling till 

våldsamhet går att koppla till Batmans beteende i dessa scener.158 Medlemmarna i the Sons of 

Batman skulle kunna beskrivas som bärare av en “protestmaskulinitet”. Connell använder den 

termen när unga (främst män) upplever maktlöshet och överkompenserar med våldsamt 

utåtagerande.159 Att Batman, trots sin redan fastslagna ledarposition väljer att visa dels sin 

styrka, dels sin inställning till vapen på ett dramatiskt sätt skulle kunna vara ett sätt för honom 

att möta ungdomarna på deras nivå. 

   Det sista exemplet som kommer tas upp för att belysa Batmans våldsbenägna beteende och 

därmed hävdande av auktoritär maskulinitet i slutstriden mot Superman, där hans beteende 

skulle kunna indikera på hegemoniska drag. Förberedelserna som Batman vidtar visar på att 

han inte tänker diskutera problemet med Superman utan lägger fokus på att kunna besegra 

honom i en fysisk strid. I samma stund som de båda möts börjar striden och Batman gestaltas 

i varje stridsscen otroligt arg. När tillfälle ges slår han till mot Superman, som då och då 

försöker tala förnuft med Batman.160 Att hantera sina känslor med ett aggressivt utåtagerande 

och hellre slåss än diskutera går att betrakta som dels hegemoniska, dels inte hegemoniska. 

Batman verkar, för att använda det senaste exemplet, väldigt mån om att hävda sig gentemot 

Superman genom att framstå som starkast, smartast och grymmast. Han vet att han inte kan 

vinna över Superman rent fysiskt, utan använder sig av kryptonit161 för att kunna besegra 

honom. Detta skulle kunna betraktas som ett tecken på att Batman är beredd att spela ”fult” 

ifall det resulterar i att han går segrande ur kampen. Åter igen indikerar detta ett starkt drag av 

stolthet hos protagonisten. Att Batman är beredd att spela “fult” för att vinna går att betrakta 

som att han är rädd för att misslyckas, vilket enligt Kaufman kan vara en indikator på varför 
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män tenderar att utveckla ett mer våldsamt beteende.162 Att vara aggressiv är något som Klein 

lyfter fram i relation med superhjältekaraktären.163 Ur ett sådant perspektiv skulle Batman 

våldsamma beteende gå i linje med hans identitet som superhjälte men till en viss del talar det 

emot Supermans sådan identitet. Det är Batman som framstår som aggressiv, vilket skulle 

kunna gå att betrakta som att han är mer stereotypiskt en superhjälte än Superman som inte 

visar på en lika tydlig aggression.   

    Om Superman representerar en institutionell makt och Batman den revolterande kraften går 

det att jämföra med Connells gestaltning av hur arbetarklassens män tenderar att anamma en 

protestmaskulinitet som resulterar i att de använder våld för att hävda sig mot 

maktinnehavare, som exempelvis skolan.164 Rivaliteten mellan Superman och Batman skulle 

även kunna kopplas till den konkurrens som Folkesson, Nordberg och Smirthwaite diskuterar 

i relation till den hegemoniska maskuliniteten.165 

    Förekomsten av lycka är närmast obefintlig i Millers serie vad gäller Wayne/Batman. Det 

finns tillfällen då det kan se ut som att Batman ler, men då handlar det närmast om 

skadeglädje eller hånleende. På ett ställe i serien ler emellertid Wayne på ett sätt om skulle 

kunna uppfattas som vore det frambringat av någon form av lycklig känsla. Det rör sig om 

den sista bildrutan på sista sidan, då Wayne, Robyn, Oliver och the Sons of Batman samlats i 

en grotta för att planera den fortsatta kampen mot kriminalitet.166 Detta leende skulle kunna 

indikera att Wayne känner att han har kontroll över situationen, alltså makten. Att 

Wayne/Batman visar känslor är som påpekat ovanligt vilket går att koppla till hans 

maskulinitet. 

    Folkesson, Nordberg och Smirthwaite lyfter fram att idealet som den “riktiga” mannen i 

amerikanska medelklassen har att leva efter skapar män som är “ [...] icke känslosamma, 

kontrollerade, rädda för närhet, homofobiska och maktanammande.”167 Detta ideal illustreras 

rätt bra av det faktum att Wayne både i sin privata roll och i sin roll som Batman har tämligen 

svårt att på något sätt visa känslor eller exempelvis besvara Robyns kramar med närhet. Att 

Miller gestaltat Wayne/Batman med ett väldigt hårt ansikte, som gör att det sällan ser ut som 

att han ler, och när han gör det ser det inte snällt ut, kan vara ett sätt att befästa hans 

masskulinitet som just kontrollerad och då följaktligen hegemonisk baserat på det rådande 
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patriarkatet i Gotham. Det kan även vara ett aktivt val att inte låta protagonisten ge uttryck för 

dessa känslor i syfte att förstärka bilden av hans maskulinitet och auktoritet som målats upp. 

Batman är en hård, behärskad, muskulös man som inte viker sig för smärta eller lagar. Med 

andra ord passar Batman/Wayne in bra i den beskrivningen av en “self-made man” som 

Folkesson, Nordberg & Smirthwaite beskriver; “[...] stark, framgångsrik, kapabel, pålitlig och 

kontrollerad”.168 

   Utöver Batman finns det andra maskulina karaktärer i Millers serie, en av dessa är som 

framgått Superman, en före detta kollega till Batman. Superman jobbar numera för regeringen 

och Batman hyser negativa känslor gentemot sin forne vän och dennes livsval. Nedan följer 

en genomgång av Supermans maskulinitet och en jämförelse med hur Batmans maskulinitet 

skildrats.   
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Superman:” The Big Blue Schoolboy” 

Supermans textuella maskulinitet 

Den första riktiga kontakten som läsaren får med Clark Kent, vars alter ego är Superman, är 

vid en kortare konversation mellan honom och USAs president där presidenten förklarar att 

Batman är Supermans problem.169 Vad gäller Kent/Supermans maskulinitet framgår de redan 

vid Waynes och Kents första möte i serien. Kent försöker vara närmast faderlig och tala 

Wayne till rätta rörande hans agerande i Gotham. Han försöker hänvisa till att Waynes ålder 

står i vägen för att Batman ska kunna återuppstå. Vidare hänvisar Kent till att någon med 

auktoritet till slut kommer att be honom stoppa Wayne/Batman.170 I den animerade versionen 

verkar relationen vara något mer vänskaplig än i Millers berättelse, då Batman faktiskt ler ett 

något sånär glatt leende och involverar hunden han har med sig under samtalet.171 Indirekt 

skulle det gå att tolka som att Kent underminerar Waynes auktoritet genom att hävda att det 

finns en högre stående auktoritet som bestämmer vad de båda ska göra. På det sättet 

framkommer det även att Kent själv står under någon form av auktoritet vars order han är 

beredd att följa oberoende av att det innebär att gå emot en gammal kollega. Den fostrande 

attityden gentemot Wayne skulle kunna betraktas som delar av en hegemonisk maskulinitet 

samtidigt som underkastelsen under en annan auktoritet går emot och indikerar en mer 

delaktig maskulinitet. I avsnittet om den delaktiga maskuliniteten beskriver Connell hur de 

som har drag av den kategorin kan dra nytta av patriarkatet utan att kämpa aktivt för dess 

fortlevnad. Detta skulle kunna passa in på Superman, som drar nytta av att det råder konflikter 

och oordning, delvis på grund av Batman, samtidigt som han själv inte vågar stå upp mot 

regeringen.172 Connell hävdar att de olika maskulinitetstyperna inte är exklusiva grupper utan 

att män kan besitta olika drag av dem beroende på situation. Detta är Superman följaktligen 

ett exempel på.  

    Medan Superman, på presidentens order, krossar fientlig militär, reflekterar han över 

Waynes karaktär och hans sätt att hantera de utomstående.  

                         You were the one they used against us, Bruce.  
                                 The one who played it rough. […]  
                                 ”Sure we´re criminals,” you said.  

                                 ”We´ve always been criminals”. 
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                                 ”We have to be criminals”.173 

Citatet visar på att Superman inte är helt överens med Batmans förklaring av vad superhjältar 

är för något och han tycks även hysa en motvilja mot att vara hård, i alla fall inte hård på det 

sättet som han anser att Batman är. Lite längre fram liknar han Batman vid en mördare och 

hans sätt att bekämpa kriminalitet med ett ”Holy War.”174 Svantesson lyfter fram hur 

superhjältar kan ha ett mörker inom sig och att det är där ärkefiender, såsom Jokern är för 

Batman, passar in.175 Att Superman inte håller med om Batmans agerande kan ha att göra med 

att i Millers serie har inte Superman någon direkt ärkefiende och han tampas därför inte med 

sitt inre mörker på samma sätt som Batman gör. Denna kamp kan ses som det som gör 

Batman något hårdare i sin personlighet. Vidare lyfter Superman fram hur Batmans återkomst 

river upp sår som kan leda till att den kompromiss de andra superhjältarna gjort med 

maktinnehavarna i världen inte längre kan upprätthållas, vilket kan leda till att kaos uppstår. 

Att Superman väljer att lägga det ansvaret på Batman kan ses som en förlängning av hans 

fostrande attityd. Intrycket är alltså att Superman verkar anse sig ha auktoritet och mer insikt 

än Batman och därför har rätten att värdera Batmans handlande som felaktigt och egoistiskt. 

Kopplat till Folkesson, Nordberg och Smirthwaites diskussion skulle det också kunna tolkas 

som att Superman inte är bekväm med att Batman besitter den hegemoniska maskuliniteten 

och därmed kan ta sig friheten att gå utanför normen.176 Att Batman väljer att gå ifrån den linje 

som superhjältarna valt fastställer hans plats som ”outsider” vilket Svantesson lyfter fram som 

typiskt för superhjältar.177  

    Ytterligare ett hegemoniskt personlighetsdrag, men även ett tecken på hur Superman är 

något av Batmans motsats, är hur han anser sig behöva vara stark på grund av att så många 

människor är beroende av honom. Med det argumentet i ryggen väljer Superman att ensam 

möta en kärnvapenbomb.178 Denna självuppoffrande handling går att betrakta som faderlig, 

auktoritär och för att se det ur ett mer cyniskt perspektiv, ett försök att vara en martyr. 

Folkesson, Nordberg och Smirthwaite tar upp hur patriarkatet innebär makten att dominera 

men även möjligheten till ”faderlig omhändertagande”.179 Supermans vilja att dominera över 

Batman kombinerat med hans försök att resonera med honom, vilket går att se som en faderlig 
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egenskap, indikerar att Superman agerar i linje med det patriarkat som råder även i Millers 

uppdiktade värld.  

    Enligt den överenskommelse som Superman gjorde med regeringen är det hans plikt att 

skydda landet emot alla hot och därför skulle det även gå att tolka hans agerade som att han 

enbart gör det som han blivit tillsagd att göra, vilket inte indikerar auktoritet utan snarare en 

underordnad ställning. Det visar också på att Superman accepterar normen och går med på att 

leva efter den.180 Alltså går det att säga att Supermans handlande är både hegemoniskt och 

underordnat ur ett maskulint perspektiv, vilket illustrerar det som tidigare nämnts angående att 

en man kan besitta flera maskuliniteter. Att Superman finner det nödvändigt att lyda 

regeringen och visa sig stark gentemot Batman skulle kunna ses som ett försök att befästa 

denna maskulinitet som den hegemoniska. När Batman går emot den norm som Superman 

väljer att följa, nämligen att lyda under auktoriteten, är detta i sin tur ett befästande av 

hegemoni i linje med den definition som Folkesson, Nordberg och Smirthwaite diskuterar i 

sitt arbete: “Hegemonisk maskulinitet skulle då handla om relationen till normen och ge frihet 

att avvika från denna, att ställa sig vid sidan om.”181 Med andra ord finns det inte en fast 

hegemonisk maskulinitet utan att den kan skifta i karaktär och beroende av situation.182   

    När Superman till slut blir drabbad av bombens explosionsvåg och nästan dör vädjar han 

till moder jord för att bli räddad av solljus och växtlighet och benämner sig själv som hennes 

adoptivson. Vidare uttrycker han en viss ilska gentemot mänskligheten som uppfinner vapen 

som utplånar och sprider kaos omkring sig och ifrågasätter återigen Batman för hans likgiltiga 

sätt att hantera det hela.183 Animeringen visar på en något tydligare uppgivenhet och sorg hos 

Supermans karaktär och passar även här på att gestalta hur smärttålig även Superman är, som 

ändå klarar av att stå emot tryckvågen från en bomb.184  

    Att Superman inte förhåller sig lika behärskad i sin känslomässiga inställning till 

omvärlden som Batman går att tolka som att han är avundsjuk på att Batman lever upp till den 

norm som finns rörande den hegemoniska maskuliniteten och då även maktpositionen som 

medföljer, det skulle kunna utläsas ur den negativa attityden Superman har i sina samtal med 

Batman.185 I de scener där Superman visar upp någon form av sårbarhet och ilska bryter han 

med andra ord mot machomannens känslokyla och styrka.186 Om man ser till kopplingen 
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mellan machomannen och den hegemoniska maskuliniteten skulle man kunna hävda att 

Superman inte är hegemonisk. I sig behöver inte det betyda att Batmans maskulinitet är mer 

hegemonisk i sin karaktär men i en jämförelse dem emellan tenderar Supermans maskulinitet 

att framstå som mer blandad än protagonistens. Det framgår även av deras olika sätt att 

hantera slutstriden. Superman försöker att vara lite resonerande och verbal till en början, 

medan Batman aktivt väljer att inte lyssna på det han säger och fokuserar på att vinna den 

fysiska striden. När Batmans hjärta senare stannar visar Superman upp tecken på sorg, dels 

genom att beordra soldaterna att hålla sig borta från Batmans kropp, dels genom sitt 

deltagande i begravningen.187 I den animerade versionen blir dessa sorger även tydliga i 

Supermans minspel och sättet han håller i Batmans ”döda” kropp.188 Precis som Connell tar 

upp behöver inte fysiskt våld innebära att personen i fråga besitter en hegemonisk 

maskulinitet men kombinerat med behärskad personlighet och auktoritet skulle det kunna 

inkluderas i premisserna för en sådan maskulinitet i detta sammanhang. Superman visar till 

viss del upp en våldsam sida men till skillnad från Batman kombineras den med en lugn och 

fostrande attityd och en underkastelse under den amerikanska regeringen, vilket skulle kunna 

betraktas om tecken på en svagare hegemonisk maskulinitet i den kontext som råder i serien.  

 

Supermans visuella maskulinitet 

När läsaren visuellt får träffa Superman första gången är han i sin civila roll som Clark Kent.  

I första rutan, som tar upp mer än hälften av sidan, står Kent rak i ryggen med en fot uppe på 

en sten och ler med ögonen stängda. Detta är såväl en auktoritär ställning samtidigt som hans 

slutna ögon och leende indikerar på ett lugn och en inre glädje. Detta går emot den 

känslostramhet som Svantesson lyfter fram att superhjältar har.189 Miller har även låtit Kent ha 

en närmast oknäppt skjorta på sig som visar en skymt av en vältränad bröstkorg.190 Utöver det 

gestaltas Superman lite nedifrån vilket ger läsaren den optiska illusionen av att hen ser upp på 

honom, vilket skulle kunna betraktas som att Superman är auktoritär. Återigen går 

gestaltningen av Supermans tränade muskulatur att kopplas till det Connell beskriver rörande 

en muskulös kropp som ideal.191 Denna bild stämmer överens med Andersén och Nilssons 

skildring av machomannen som vältrimmad, vilket tillsammans med Connells resonemang 
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förstärker bilden av att det finns en ideal maskulinitet.192 Superman gestaltas genomgående i 

den animerade serien som väldigt stor och muskulös, precis som Batman gör. Kort sagt 

gestaltas såväl Batman som Superman som muskulösa och starka i den animerade serien, 

såväl som i Millers. Detta är i linje med Svantessons teori om att superhjältar gestaltas 

muskulöst och att det förstärker deras hegemoniska maskulinitet.193 

   För att exemplifiera hur Miller valt att Supermans kropp ska vara muskulös går det att 

betrakta Supermans siluett mot den molniga bakgrunden då denne flyger mot strid. Det 

framgår att Superman likhet med Batman har en muskulös kropp, vilket Miller väljer att 

belysa genom detaljerade bilder av de olika muskelgrupperna. Exempel på hans muskulösa 

kroppsform förekommer på ett flertal ställen i serien.194 Ett av dessa tillfällen är då Superman 

står och håller en stridsvagn över huvudet. Denna handling gör inte bara hans kropp visuellt 

påtaglig för läsaren utan visar även på den extrema styrka som han har.195 Med tanke på att 

både Batman och Superman lyfts fram som superhjältar och närmast giganter i den tid som 

serien utspelar sig i, nämligen vad som var modern tid i Millers ögon, skulle det gå att tolka 

som att deras kroppshyddor på ett sätt är kopplade till deras position som hjältar. De ser sig på 

olika sätt stå lite över människan, därför att de kan göra saker som vanliga människor inte kan 

göra. Detta skulle kunna betraktas som ett exempel på hur dessa två karaktärer utmålas som 

ett ideal för läsaren att eftersträva vilket går i linje med Kleins teori rörande hur superhjältar 

agerar som ideal för bodybuilders.196 Ur den aspekten går det vidare säga att deras kroppsform 

är ett ideal i linje med Connells beskrivning av det maskulina idealet. Det stämmer också in 

på Folkesson, Nordberg och Smirthwaites tankar rörande förhållningssättet som råder mellan 

män.197 Att både Superman och Batman passar in på normen legitimerar deras maskulinitet, 

men att det enbart är Batman som vågar utmana den genom att agera normbrytande visar på 

skillnaden mellan dem båda som skulle kunna tolkas som att Batman besitter andra drag av 

den hegemoniska maskuliniteten än Superman gör. 

    Som redan nämnts finns det andra skillnader mellan det två superhjältarnas maskulinitet, 

som att Superman ibland faktiskt ser glad ut, som i första mötet mellan de två. Ett annat 

exempel där skillnaden framträder är efter Waynes begravning, då Superman råkar höra när 

hjärtat åter börjar slå och han blinkar med ena ögat och ler åt Robyn som för att visa att han 
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förstår och kommer att bevara hemligheten.198 Att Miller låter Superman visa positiva känslor 

medan Batman inte gör det kan vara ett sätt att på ett plan belysa skillnaderna mellan de olika 

superhjältarnas historia och olika drivkrafter. Superman kom till jorden för att fly undan sin 

egen förstörda planet och slutade som tjänare åt regeringen för att skydda mänskligheten och 

jorden. Batman drevs istället in i superhjältebanan på grund av sitt hämndbegär och han 

försöker in i det sista arbeta utefter sin alldeles egna agenda och sin egen moraliska kod. 

Alltså skulle valet av positivitet hos Superman kunna baseras på att han har en lite ljusare 

agenda, att rädda de behövande, medan avsaknaden av positivitet hos Batman kan ha att göra 

med att hans agenda är personlig hämnd. En annan anledning till att de drivs av olika agendor 

i Millers serie kan ha att göra med att Batman har en ärkefiende, Joker, vilket skulle kunne 

betraktas som ett förkroppsligande av hans egna mörker, medan Superman saknar en sådan. 

Svantesson diskuterar hur en superhjältes ärkefiende egentligen är kopplad till superhjältens 

egna inre mörker.199 

    En figur som på inget sätt är vare sig en superhjälte eller en skurk är polischef Gordon. När 

Batman och Superman har sina duster kämpar Gordon med sina egna strider. Trots att Gordon 

saknar superkrafter eller den ekonomiska och fysiologiska fördelen besitter han på många sätt 

en hegemonisk maskulinitet. Detta kommer att lyftas fram i kommande kapitel. 
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Police Commissioner James Gordon: the Pessimist 

James Gordons samlade maskuliniteter  

James Gordon har i Millers serie precis kommit upp i åren och ska gå i pension. Den första 

gången som Gordons maskulinitet går att urskilja är när han tar ett glas tillsammans med 

Wayne. Då refererar Gordon till Waynes ungdom som att han hade en ”Playboy Routine”.200 

Att påpeka hur Wayne var förr och på det nostalgiska sättet får det att låta som att det är något 

att skratta åt. I den animerade versionen av serien påminner dialogen dem emellan mer om ett 

samtal mellan en vresig tonåring och dennes förälder än mellan två vuxna män.201 Det är som 

om Gordon antyder att Wayne som ung var oansvarig och naiv, vilket skulle kunna betyda att 

han tillskriver sig själv en auktoritet med makt att värdera Waynes förflutna. Annorlunda 

uttryckt betraktar sig Gordon själv här som en fadersfigur. De tvås gemensamma historia – 

Gordon utredde mordet på Waynes föräldrar och han är en av få som vet om att Wayne är 

Batman – kan bidra till en sådan typ av tolkning. Detta skulle kunna kopplas ihop med det 

psykoanalytiska perspektiv som Connell tar upp i början av sin bok, vilket behandlar barnets 

relation med fadern som betydande för utvecklingen av pojkens maskulinitet.202 När Gordon 

blev en fadersfigur för Batman bidrog han till formandet av hans maskulinitet och med det 

följer ett ansvar inför det faktum att Batman valde att bekämpa brottslingar precis som han 

själv, men med andra medel. Detta faderliga drag motsvarar även det ideal som Folkesson, 

Nordberg och Smirthwaite tar upp som rådande för män i den amerikanska medelklassen.203 

Enligt dem innebär idealet att en man strävar efter kontroll, vilket också kan förklara Gordons 

beteende gentemot Bruce.  

     Gordons maskulinitet kan belysas även av den scen där han går till affären för att köpa 

bönor som hans fru Sarah glömt. På vägen röker han en cigarr och reflekterar över sin egen 

dödlighet. Medan han går noterar han att en ung man närmar sig med avsikten att döda 

honom, men det slutar med att det blir Gordon som dödar honom.204 Gordon uppvisar inga 

direkta tecken på ånger eller rädsla, vilket går i linje med den norm som säger att en man bör 

vara känslokall och stark.205 Detta passar även in på Svantessons beskrivning av en superhjälte 

med hegemonisk maskulinitet även om Gordon inte är en superhjälte utan enbart en 
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polischef.206 Detta går att betrakta som en problematisering av begreppet superhjälte ur den 

bemärkelse som Svantesson lyfter fram. Den hegemoniska maskuliniteten tycks även vara 

bestämmande för Gordons beskrivning av att den unga mannen har ett  “girlish giggle”, vilket 

skulle kunna tolkas som en förminskning av ynglingens maskulinitet.207 Dessutom tänker han: 

” I See the Face of a Killer Who Isn´t Yet Old Enough to Shave”.208 Det senare fungerar som 

en nedvärdering av den unge mannens maskulinitet. Att den unge mannens ansiktsbehåring 

skulle ha något att göra med hans auktoritet eller förmåga att kunna verkställa det dödshot 

som Gordon ändå tar på allvar utgör tecken på att Gordon själv kopplar ihop utseende med 

auktoritet. Ur det perspektivet skulle ansiktsbehåring vara ett tecken på auktoritet. I början av 

serien har Wayne en mustasch, Gordon har en mustasch och Superman har ingen 

ansiktsbehåring alls. Detta skulle kunna betyda att Superman inte är lika auktoritär som 

Batman, men det faktum att Wayne faktiskt rakar av sin mustasch innan han åter iklär sig 

rollen som superhjälte indikerar att ansiktsbehåring inte har något med auktoritet att göra. 

Därför går det snarare att uppfatta Gordons agerande som ett sätt att förminska sin 

motståndare i syfte att göra honom till en del av den underordnade maskuliniteten. I den 

animerade versionen får åskådarna inte ta del av Gordons reflektion rörande det flickaktiga 

fnittret och ansiktsbehåringen, men istället hörs själva fnittret.209  

  Gordons maskulinitet framträder även när han hör nyheten om vem som blir hans 

efterträdare. Han reagerar då uppgivet och negativt inför det faktum att det kommer att bli en 

kvinna, genom att säga; “A Woman. Christ almighty…”.210 Reaktionen kan tolkas som att han 

saknar tilltro till att en kvinna skulle kunna klara av att göra hans jobb. När hans fru frågar 

honom om vad det var han sade låtsas han som att han inte sagt något. Förnekelsen av den 

misogyna åsikten inför sin fru passar väl in på den delaktiga maskuliniteten som Connell 

beskriver.211 Gordon visar sig hysa den generella åsikten att en kvinna inte borde göra vissa 

saker, som hans jobb, medan han på hemmaplan kompromissar med sin fru, och låtsas som att 

han inte har den åsikten för att undvika en konflikt med henne. Detta agerande förstärker 

intrycket av att Gordon tillhör den kategori som Connell kallar för delaktig maskulinitet. 

Gordons negativa inställning till kvinnor framkommer även i det första mötet med Yindel som 

ska efterträda honom. Istället för att gratulera henne till den nya tjänsten kommenterar han hur 
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hon enbart fått jobbet för att cheferna gillar henne, inte för att hon förtjänat det.212 På så sätt 

undergräver han hennes nyvunna auktoritet. Sättet han gör det på skulle också kunna betraktas 

som en strategi för honom att behålla sin egen stolthet: hans meriter bygger på förtjänst, men 

inte hennes. I den animerande versionen av Millers serie verkar Gordon lite mer uppgivet 

inställd till Yindel än vad som framgår i den tecknade.213 Men återigen ser vi hur den 

maskulina normen manar män till dominans och konkurrens.214 Gordon känner uppenbarligen 

att hans maktposition är hotad och agerar utåt för att hävda sig. Även paret Roszaks teori att 

en man förstärker sin maskulinitet genom att tränga bort sin femininitet går att koppla till 

Gordons inställning till kvinnor.215 Yindel skulle då vara en representant för femininitet, men 

även maskulinitet och därför vara enkel för Gordon att identifiera sig med och i förlängningen 

även känna sig hotad av, vilket resulterar i en negativ inställning gentemot henne. Gordon 

representerar enbart det maskulina då hans eventuella feminina sidor ligger väl dolda och inte 

lyfts fram av Miller. Det faktum att Yindel, med både feminintet och maskulinitet, kan göra 

hans jobb är det som hotar honom. 

   Gordons reaktion kan även belysas av Kaufmans idé att män tenderar att hävda sig mer när 

de är rädda att misslyckas med att leva upp till den maskulina normen.216 Gordons negativa 

inställning till Yindel kan ha att göra med att han betraktar det som ett misslyckande att bli 

efterträdd av en kvinna, och att hon kan uppfylla den maskulina normen för en polischef. 

Hans negativa inställning kan alltså även ha att göra med att Yindel påminner honom om hans 

eget köns otillräcklighet. Hicks Steihm påpekar att män förstärker sin maskulinitet, oftast 

genom våld, för att hävda sig gentemot kvinnor därför att de själva rent biologiskt inte är 

unika.217 Om det stämmer skulle man vidare kunna hävda att Yindels position som efterträdare 

bevisar att det finns ytterligare något som kvinnan kan göra som även män kan, alltså är inte 

maskuliniteten kopplad till polischefyrket unikt för män längre. 

   Gordons auktoritet, som i förlängningen skulle kunna ses som en del i hans hegemoniska 

maskulinitet, kommer fram under det räddningsarbete som följer efter att bomben detonerat 

och kaos sprids på Gothams gator. Gordon skriker och delar ut order till andra människor på 

gatan för att kunna släcka de bränder som uppstår. Han skapar ordning i det kaos som 

uppstår.218 Att människor i Gordons omgivning lyder honom är ett bevis på att han fortfarande 
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har en viss auktoritet och på vissa sätt är ett föredöme, en ledare. Andra tecken på att även han 

tillhör kategorin hegemonisk maskulinitet ser man när han visar oro för sin frus säkerhet 

samtidigt som en smärta sprids i hans bröst. Istället för att erkänna smärtan och söka lindring 

ignorerar han den för att inte svika de människor som behöver en stark ledare.219 Precis som 

med Batman, väljer Gordon att uthärda smärtan för att kunna fortsätta med sitt uppdrag. Den 

kategori män han tillhör får helt enkelt inte vara svaga. Detta stämmer in på även på Batman 

och handlar i grunden om en vilja att behålla en dominerande position.220 Att Gordon tar 

kommando över den kaotiska situationen i staden efter bomben går att betrakta som ett 

exempel på en inre vilja att få kontroll, och därigenom makt, över situationen.221  

   I den animerade versionen skjuter Gordon med sin pistol för att få människorna på gatorna 

att lyssna på honom, vilket visar sig vara en väldigt effektiv metod. Däremot framgår det inte 

där att han känner någon direkt smärta.222  

    Hittills har det gått att urskilja hur auktoritet och känslokallhet varit framträdade 

hegemoniska drag hos karaktärerna. Även deras sätt att bortse från sin egen smärta är något 

som tydligt exemplifierats i såväl Millers serie som Olivas animering. Den hegemoniska 

maskuliniteten är inte definitiv hos någon av ovannämnda gestalterna utan de visar alla olika 

tecken på att även besitta egenskaper i linje med de andra maskulinitetstyperna som Connell 

diskuterar. Detta går i linje med vad Connell lyfter fram i Maskuliniteter, nämligen att dessa 

maskuliniteter inte är några fasta grupper utan att män kan vara bärare av flera maskuliniteter.  

     Alla de karaktärer som analyserats har visat tendenser på faderliga egenskaper, trots att de i 

denna serie inte lyfts fram ifall de har några egna barn. De faderliga dragen passar in i den 

hegemoniska maskuliniteten och förstärker deras auktoritära position i och med att deras 

hegemoniska drag blir starkare. Den sista karaktären som går igenom är den stereotypiskt 

onda fienden, Batmans nemesis Jokern. Hos honom gestaltas maskuliniteten något annorlunda 

än hos de andra karaktärerna vilket framkommer i kapitlet nedan.  
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221 Folkesson, Nordberg & Smirthwaite, s. 45. 
222 Batman: The Dark Knight Returns, Part 1, regisserad av Jay Oliva (USA, 2012) 52:05-55:25. 
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The Joker: a Maniac. A Real Lunatic 

Jokerns maskulina drag 

 

När Batman åter träder in i offentligheten nås även hans gamla inlåsta fiende av nyheten. 

Jokern har många gånger tagits tillfånga av Batman och har många gånger rymt för att försöka 

genomföra sina onda planer. I seriens början sitter han inlåst på mentalsjukhuset Arkham och 

när han vaknat till liv från vad som varit lite av en dvala får han besök av en av sina 

anhängare. Jokern sitter och röker medan mannen berättar om ett jobb rörande bomber som 

han ombetts göra av Harvey Dent. Jokern röjer inte en min, och säger inte ett ord förrän 

mannen berättat klart och då enbart med att fråga: “What kind of bombs?” och le ett litet 

leende.223 Att hans gamla anhängare kommer och avslöjar en annans planer, och ber om lov, 

visar att Jokern innehar en vis auktoritet. Även det faktum att han inte svarar med mer än en 

fråga visar på att han själv anser sig så pass viktig att han inte behöver besvara berättelsen 

med mer fraser. Hans behärskade beteende går att betraktas som högst kontrollerat och 

indikerar att han besitter de maskulina idealdrag som Folkesson, Nordberg och Smirthwaite 

tar upp i sin studie.224 Det känslolösa uttrycket är även i linje med Andersén och Nilssons bild 

av normen för en hegemonisk machoman.225 Det finns en viss skillnad mellan detta möte och 

det som skildras i den animerade versionen, där Jokern pratar lite mer och hans minspel är 

något mer varierat.226 Men även där framgår det att han är behärskad och lugn. Att vara just 

behärskad lyfts även fram av Svantesson som ett av de typiska dragen för en superhjälte.227 

Jokern är ingen superhjälte utan skulle snarare kunna betraktas som en superskurk, men det är 

rimligt att anta att definitionen av hegemonisk maskulinitet enligt Svantesson går att applicera 

på en superskurk lika gärna som en superhjälte. Även Kleins kategorisering av en superhjälte 

går att applicera på jokern trots att denne inte intar en superhjältes position. Han uppvissar 

aggression, är känslokall och kontrollerad, vilket är egenskaper som Klein lyfter fram för 

superhjälteidealet.228 

    När Jokern ska medverka i en talk-show för att berätta sin sida av de brott han begått i det 

förflutna lägger han ner energi på sitt smink. Hans vita ansikte med markerade ögon och röda 

läppar har kommit att bli hans kännetecken och denna gång hade han till och med ett eget, 

giftigt, läppstift. Att han bryr sig om sitt yttre märks på hans kommentar till sminkösen, 
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”More on the Eyes.”229 I den animerade versionen vrider även Jokern på huvudet för att se hur 

hans sminkning ser ut ur olika vinklar och ljus.230 Connell lyfter fram att det finns en skräck 

för att män ska förvandlas till kvinnor utifall de skulle bejaka sina feminina sidor, att Jokern 

finner sig bekväm i att använda smink skulle kunna betraktas som en exemplifiering på varför 

denna rädsla finns.231 Användningen av smink och omsorgen om sitt yttre är handlingar som 

generellt sätt kommit att betraktas som feminina. Ur den aspekten skulle Jokern därmed visa 

tendenser på en underordnad maskulinitet.232 Följaktligen skulle man kunna sluta sig till att 

Jokern tillhör en underordnad snarare än en hegemonisk maskulinitet. 

    Även med utgångspunkt i paret Roszaks påpekande att män försöker tränga bort sin egen 

feminitet för att bli mer maskulina är exemplet Jokern intressant.233 Han bejakar nämligen sina 

feminina sidor, samtidigt som han använder extremt våld gentemot andra. Jokern skulle då 

alltså lyfta fram såväl sin feminina som sin maskulina identitet. Kopplas detta synsätt till 

Hicks Steihms teori om att mäns våldsamma handlande har att göra med att de känner sig 

hotade av att kvinnor rent biologiskt är unika, skulle det kunna tolkas som att Jokern inte 

känner sig hotad av kvinnan.234 Han skulle då, genom sitt användande av feminina attribut, 

undergräva kvinnans position som unik utan att ta till våld. Jokerns erövrande av feminint 

beteende skulle kunna betraktas som ett sätt att dominera över kvinnan och få bort känslan av 

att hon är unik. 

    När Jokern sedan går in på scenen, på vilken tv-showen hålls, har Miller valt att gestalta 

honom som rakryggad, med hakan i vädret och ett stolt uttryck i ansiktet, läsaren kan även se 

att det under den stela kostymen döljer sig en muskulös överkropp.235 Till skillnad från 

Wayne/Batman och Superman framställs däremot Jokern inte som större än genomsnittet. 

Detta skulle kunna tolkas som att Miller försöker gestalta Jokern som mindre maskulin, 

åtminstone med tanke på att den hegemoniska maskuliniteten verkar förutsätta att storleken 

har en betydelse, åtminstone att döma av huvudkaraktärerna. Att Jokern ändå har en muskulös 

kropp stämmer in på den klassificering som Svantesson gör rörande superhjältars 

hegemoniska maskulinitet.236 Då skulle det stärka Jokerns hegemoniskt maskulina drag istället 

för att minska dem. 
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    Ett drag som är genomgående för de flesta av de manliga karaktärerna i Millers serie är att 

de uthärdar eller rentav ignorerar sin egen smärta. Ett exempel är när Batman konfronterar 

Jokern på ett nöjesfält. Jokern tar då ett barn som gisslan, men Batman ignorerar detta och 

kastar en fladdermusformad kastkniv som träffar Jokern i ena ögat. Detta är något som 

säkerligen gör väldigt ont, men Jokern tar sig endas lite för ansiktet och springer iväg, 

samtidigt som han håller ett vapen åt den riktning han tror att Batman befinner sig.237 I den 

animerade versionen reagerar Jokern knappt alls på att han blir träffad av Batmans kastknivar 

utan fortsätter argumentera med honom.238 Precis som i tidigare exempel med Batman och 

Gordon, skulle det kunna tolkas som en del av maskuliniteten att ignorera smärtan. Skillnaden 

som finns mellan de tidigare nämnda och Jokern är det faktum att han enbart gör det för sin 

egen skull, medan de andra gör det för andras. Följaktligen kan även smärtans funktion som 

en maskulinitetsindikator åt det hegemoniska hållet ifrågasättas i Jokerns fall. Om Jokern 

inom sina kretsar ändå har auktoritet kombinerat med att han ignorerar smärta, går det ändå 

tillskriva honom vissa hegemoniska egenskaper. Connell lyfter fram hur våld kan användas 

för att behålla en maktposition och Jokern gör just detta i sin kamp med Batman.239 Även 

Folkesson Nordberg och Smirthwaite lyfter fram hur det känslokalla intrycket går i linje med 

det maskulina idealet och grundat i det resonemanget är Jokerns beteende en indikator på att 

han agerar utefter ett maskulint ideal.240 Detta argument stöds även av Kleins gestaltning av 

det hyper-maskulina idealet som han anser att superhjältar besitter.241 Batman kämpar emot sin 

smärta vilket gör att Jokern också måste undertrycka sin smärta för att kunna försvara sin 

maktposition. För övrigt går det att argumentera för att Batman, precis som Jokern, agerar 

själviskt och att det därför är just den hegemoniska maskulinitetens drag som Jokern uppvisar. 

Att Batman på något sätt skulle befinna sig på samma nivå som Jokern passar in på 

Svantessons teori om att ärkefiender existerar för att belysa superhjältens egna inre mörker.242 

Connell diskuterar hur det förväntas av en man att vara våldsam, att det är något män tar med 

sig såväl hemifrån som från skola och arbetslivet.243 Ur den aspekten skulle Jokerns 

användning av våld förklaras med att han fostrats in i det genom sin bakgrund, som läsaren i 

och för sig inte kan veta något om därför att Miller inte presenterar Jokerns biografi. Men 
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utifrån Connells teori och med tanke på hur våldsam Jokern är går det att tolka hans beteende 

som att han haft en bakgrund med starka influenser av just våld. 

    Joker använder sig till en början av en pistol som vapen mot Batman, som säger att det är 

”a Coward´s Weapon.”244 Detta uttalade skulle innebära att Jokern på vissa sätt går att betrakta 

som feg, men han å sin sida kallar Batman för ”Coward”, då denne  inte dödar honom utan 

enbart paralyserar honom. Även i den animerade versionen blir Jokern upprörd över att 

Batman inte dödar honom och kopplar detta till att han skulle vara feg.245 Connell lyfter fram 

att smädelser såsom “Coward” används för att trycka ner bärare av en underordnad 

maskulinitet.246 Man kan tolka det som att Jokern söker få Batman i en underordnad position 

som då gör hans egen maskulinitet till den dominerande. När Jokern sedan tar sitt eget liv för 

att Batman ska bli dödad av polisen och få sitt rykte förstört, kan man i det perspektivet 

uppfatta det som att Jokern förminskar Batmans maskulinitet som sista handling i livet. 

Jokern är signifikativt nog den person som Batman ångrar att han inte dödade tidigare. 

Samtidigt tycks Batmans avsikt vara att Jokern ska lida in i det sista genom att leva utan att 

kunna röra sig, och hamna i en beroendeställning till sin omgivning med endast ordet till sin 

hjälp. Betraktat ur ett humanitärt perspektiv kan Batmans agerande visa på det mörker som 

finns inom Batman och varför han kommit att bli betraktad som grym och hänsynslös i den 

värld som Miller målar upp i Batman; The Dark Knight Returns. Att Jokerns våldsamma 

agerande går att koppla till att han vill bevisa sin maskulint dominerande position i relation till 

sin ärkefiende Batman går att koppla till Kaufmanns teorier om att just rädslan för att inte 

vara maskulin nog eggar ett våldsamt beteendemönster hos män.247 

    Miller har valt att gestalta Jokern med en grundfysik som är väldigt god för att vara en 

mentalpatient som knappt rört på sig de senaste 10 åren, som ler mycket samtidigt som hans 

ögon och ögonbryn ser arga eller närmast onda ut, vilket gör att själva leendet blir mer 

ondskefullt än lyckligt. Till och med i den scen då han tar sitt eget liv har Jokern detta onda 

leende på läpparna och hans kropp ser till skillnad från tidigare nästan lika stor ut som 

Batmans. I fotnoten nedan finns sidhänvisningar till sidor på vilka Jokerns utseende gestaltas 

tydligt.248 

    Sammanfattningsvis finns det drag av vad som kan tolkas som en hegemonisk maskulinitet 

hos Jokern, speciellt betraktat ur den kontext i vilken han verkar och är ledare, alltså den 
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undre världen. Tendenser av en underordnad maskulinitet går även det att finna hos hans 

karaktär och det går att fråga sig huruvida Miller medvetet gjort Jokerns maskulinitet delad 

mellan just dessa två maskulinitetstyper, då kontrasten dem emellan kan te sig ganska stor. 

Den hegemoniska maskuliniteten tenderar att dominera den underordnade och frågan är ifall 

detta är en skildring av Jokerns inre galenskap, där han dels styrs av sitt hat mot Batman och 

dels styr i sin egen värld i vilken lagar och regler ser annorlunda ut än i den verkliga världen 

eller ifall det är en annan tolkning av den hegemoniska maskuliniteteten. Frågan om Jokerns 

maskulinitet går att tolka som hegemonisk eller inte är intressant att framhålla då det verkar 

som om Jokerns hegemoniska maskulina drag är nästan lika framträdande som Batmans.249 

Detta skulle kunna tolkas som en indikator på att precis som de andra karaktärerna som tagits 

upp har även Batmans hegemoniska maskulinitet sina svagheter. 
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Avslutande diskussion 

Batman visar sig i Millers tolkning vara en man med flera maskuliniteter. Den tydligast 

framträdande maskuliniteten är den som av Connell, och efterkommande, kommit att kallas 

för den hegemoniska maskulininten. Detta gestaltas dels visuellt genom att Batman försetts 

med en väldigt imponerande kroppshydda fylld med muskler, han är även något längre än sina 

medmänniskor vilket bidrar till att läsaren får just intrycket av att han är stor. Dels har Batman 

försetts med en mycket auktoritär och känslokall personlighet vilket i analysen kopplats till 

forskning som påvisar hur dessa egenskaper kan klassas som hegemoniska. I analysen tas 

flera exempel upp på tillfällen då Batman intar en ledande position och guidar grupper av 

människor i deras val. Hans position som ledare blir sällan ifrågasatt. Att vara en naturlig 

ledare, vilket det framgår att Batman är, har i forskningen kopplats till hegemonisk 

maskulinitet.  

    Anledningen till att Batman har kommit att bli den han är, att han bär runt på ett mörker 

som driver honom att bekämpa brottslingar på ett hänsynslöst sätt, har som framgår av 

berättelsen flera orsaker. Den primära är mordet på hans föräldrar, vilket äger rum framför 

hans ögon när han endast var ett litet barn. Det är inte svårt att förstå att en sådan händelse 

sätter djupa spår hos en människa och att detta kan väcka en enorm ilska. Att Batman sedan 

väljer att påbörja en hämndaktion är också rätt logiskt i berättelsen. När ett barn växer upp 

utan föräldrar, eller övrig familj, tenderar att få egenskaper som gör det mer benäget att bli en 

superhjälte sett utifrån den fiktiva världen. När Wayne iklär sig rollen som Batman kan han 

legitimt utöva våld för att upprätthålla sin maktposition, baserat på att ingen faktiskt stoppar 

honom samt en accepterande attityd gentemot honom i allmänhet.  

    Det faktum att Batman använder sig av ett känslostramt agerande, att han till varje pris 

försöker att förtränga olika känslor som exempelvis smärta, skulle kunna härledas till hans 

hegemoniska makulinitet. Hans beteende passar även in på vad som kommit att bli typiskt för 

en superhjälte. De kriterier som lyfts fram för en superhjälte är ju exempelvis en överdrivet 

muskulöst avtecknad kropp, strama ansiktsuttryck och kontrollerade känslor samt ingen eller 

liten kontakt med sin familj. Att Batman sedan inte är särskilt intresserad av andra människor 

– i det privata verkar det som att han inte umgås med någon annan än sin butler Alfred och 

polischef Gordon – bidrar till att han går att betrakta som något av en outsider, vilket även det 

passar in på beskrivningen av en superhjälte.  

    Då och då visar Batman på faderliga egenskaper, i första hand gentemot Robyn. Att ha 

egenskaper som är faderliga kan inkluderas i vad som räknas till en hegemonisk maskulinitet 
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och skulle därför stödja tesen om att Batman ingår i den kategorin. Det finns alltså olika sätt 

att utläsa en hegemonisk maskulinitet ur Millers Batman, samtidigt är denna hegemoni inte 

homogen. I det kapitel som behandlar Jokern belyses det faktum att Batmans och den förres 

maskulinitet i vissa avseenden är väldigt lika och att detta skulle innebära att även Jokern har 

hegemoniska drag. Samtidigt med detta verkar Jokern även vara Batmans motsats, hans 

ärkefiende. Det indikerar att Batmans hegemoniska maskulinitet är mångtydig och även skulle 

kunna inkludera en maskulinitet som den Jokern har. 

    Jokern använder sig av vissa feminina handlingar och kombinationen femininitet och 

maskulinitet har visat sig vara ett problematiskt område därför att en del av maskuliniteten, 

speciellt den hegemoniska, handlar om att försöka förtrycka den inomliggande femininiteten. 

Att vara feminin skulle kunna betraktas som en motsats till att vara maskulin, något som 

karaktärerna i denna serie tydligt vill eftersträva att vara. Jokern är Batmans ärkefiende, men 

det skulle även kunna vara så att Jokern blir en symbol för Batmans eget mörker som han bär 

inom sig sedan barndomen. Det är även typiskt för en superhjälte att ha en ärkefiende. 

Likheterna mellan Jokern och Batman är uppenbara, de är båda hänsynslösa och får sina 

anhängare att lyssna på dem. De använder båda våld för befästa sina maktpositioner, men det 

finns en viktig skillnad. Jokern dödar människor, tämligen oprovocerat för att gynna sin egen 

galna oresonliga agenda, Batman dödar aldrig någon, även om han skadar dem, och han har 

alltid någon form av allmännyttigt mål med sitt våld. Batman har som mål att göra Gotham till 

en säker stad för människor att leva i, vilket den inte längre är.  

    Vidare förväntas det av en superhjälte att hen är stark och muskulös och detta är tydligt 

gestaltat i Millers serie. Detta drag går också att finna hos Superman. Superman är förvisso 

inte Batmans ärkefiende, men de är inte särskilt bra vänner heller och har valt att bekämpa 

brottslighet på olika sätt. Gordon och Jokern gestaltas förvisso också vid tillfällen som väldigt 

stora och med en god fysik, men inte på ett lika framträdande sätt som i fallet med Superman 

och Batman. Det går att tolka in hur den muskulösa kroppen inger en viss respekt från 

omgivningen och bidrar till att karaktärerna får sin auktoritet. I fallet Batman är detta extra 

tydligt, då hans kroppsstorlek till och med avskräcker brottslingar från att attackera. Det finns 

en koppling mellan superhjältarnas muskulösa kroppar och den hegemoniska maskuliniteten. 

Med andra ord förstärks karaktärerns hegemoniska maskulinitet av deras storlek.  

    Alla karaktärer som behandlas i den här uppsatsen förtränger på ett eller flera ställen i 

serien sin egen smärta för att verka starka. Här skulle Jokern kunna betraktas som ett 

undantag beroende på att han inte tycks ha något behov av att visa sig stark inför någon, 
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snarare verkar han vilja vara starkast i den situation i vilken han befinner sig. Batman däremot 

låtsas vid ett flertal tillfällen att hans skador inte påverkar honom utan fortätter sin kamp mot 

kriminaliteten, på bekostnad av sin egen hälsa. Oavsett om han är skadad eller inte verkar det 

viktigt för Batman att genomföra det han påbörjat och han bär på en attityd som signalerar ett 

självuppoffrande beteende. Superman handlar även han på ett sätt som visar på 

självuppoffring när han väljer att spränga bomben nära sig själv för att rädda människorna 

vars liv skulle blivit förstörda ifall bomben nått sitt mål. Både Superman och Batman visar att 

de är beredda att offra sina egna liv så att resten av samhället och befolkningen ska kunna leva 

ett tryggt liv. Polischef Gordon kan även han ansluta sig till denna tappra skara män då han 

ignorerar varningssignalerna från vad som skulle kunna varit en hjärtattack. Detta gör han 

därför att staden är i kaos och han känner att det är hans plikt att skapa ordning i sitt kvarter. 

Här visar han hur han kan ge sitt liv för att hans stad ska kunna hantera en situation fylld av 

kaos och panik. 

    Jokern skiljer sig som sagt från de andra karaktärerna när det gäller hans sätt att ignorera 

smärta som då han får en en kaststjärna i ögat. Då de andra gör det på ett självuppoffrande sätt 

gör Jokern detta enbart för att kunna öka sina chanser att vinna över Batman i strid. Denna 

anledning skulle kunna betraktas som ett mer egoistiskt motiv. Att Jokern har andra motiv än 

de övriga har troligen att göra med att han snarare är en superskurk än en superhjälte. Hans 

mål är att skapa kaos och panik, och dör någon så är det enbart något som han ser som en 

vinst. Andra människors välbefinnande och trygghet ligger inte i hans intresse, istället 

prioriterar han sin egen fortlevnad och sina egna levnadsförhållanden. 

    Som framgått uppvisar karaktärerna olika former av auktoritet, vilket går att koppla till 

deras maskulinitet. Att vara auktoritär visar på att personen i fråga har en viss typ av 

dominans i samhället. Att inneha den typen av maktposition kan tolkas som ett tecken på en 

hegemonisk maskulinitet. Men trots att alla vid något tillfälle visar en hegemonisk 

maskulinitet finns det även dragningar åt andra typer av maskuliniteter. Ett exempel är 

Superman som visar tendenser på en delaktig maskulinitet när han väljer att underkasta sig en 

annan typ av auktoritet; regeringen. Detta är något som går emot synen på en superhjälte som 

outsider, eftersom Superman blir accepterad och inkluderad i samhället av den amerikanska 

regeringen. Trots detta är det ett faktum att hungern efter makt och dominans är framträdande 

även hos honom, men då mest i form av att han vill ha makten över Batman. Hos Jokern är 

däremot relationen mellan makt och dominans betydligt tydligare. Hans mål verkar vara att få 

den ultimata makten genom att eliminera sitt största hot; Batman. Denne i sin tur har en 
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behärskad men våldsam väg till att uppnå makt, men det går tydligt att se hur han vill 

dominera sin omgivning och besitta den högsta maktpositionen. Detta är tydligt med tanke på 

att han anser sig själv stå över lagen. I likhet med Batman anser sig Jokern stå över lagen, 

eller snarare vara benägen att bryta mot lagen. Även fast Jokern inte leder någon grupp av 

människor i en situation av kaos eller har en förmåga att få människor att lyssna på det han 

säger utsänder han ändå ett visst mått av auktoritet eftersom hans medhjälpare hjälper och 

blint lyder honom. Även det faktum att han direkt blir inbjuden till en prat-show på TV, efter 

att ha återhämtat sig lite på Arkham, visar på att Jokern en gång i tiden var en betydande och 

respektingivande person i Gotham, även om det skedde på grund av människors rädsla. 

    Jag har också diskuterat de faderliga egenskaperna som karaktärerna visar med undantag 

för Jokern. Batman är främst faderlig i sin relation med Robyn, Supermans faderliga 

egenskaper kommer fram då han interagerar med Batman och Gordon har även han en 

faderlig attityd gentemot Batman. Superman försöker via resonerande och argumenterande att 

få Batman att dra sig tillbaka, att acceptera att regerignen egentligen är den som bestämmer 

och att ingen står över lagen oavsett livsöde. Gordon verkar känna ett visst ansvar för Batman 

efter att ha varit den som utredde hans föräldrars död och sedan början följt Batman i hans 

karriär. De bekämpar båda kriminaliteten men på olika sätt. Att både Superman och Gordon 

visar faderliga beteenden gentemot Batman går att betrakta som en hegemonisk egenskap. Att 

Batman inte uppvisar dessa känslor gentemot Superman eller Gordon går att tolka som ett 

exempel på att Batmans hegemoniska maskulinitet inte är helt fläckfri utan faktiskt blir 

underordnad de båda andra figurernas maskuliniteter. Däremot ska inte det faktum att Batman 

faktiskt uppvisar faderliga tendenser i relationen till Robyn glömmas bort. Det faderliga i den 

relationen är en fostrande attityd i vilken Batman försöker få Robyn att bete sig som en 

hjälpreda. Just den faderliga och omhändertagande egenskapen är något som i analysen har 

kopplats ihop med den hegemoniska maskuliniteten, det vill säga med det som kommit att bli 

en manlig “norm”, ett ideal som män har att eftersträva.  

    I samhället diskuteteras ofta de ohälsosamma idealen för kvinnor och i debatten tenderar de 

manliga idealen att hamna i skymundan. I analysen lyfts olika maskulina egenskaper fram 

som passar in i det ideal som sammanfaller med vad den hegemoniska maskuliniteten i 

Millers Batman-serie verkar vara. Dels den nämnda faderliga omhändertagande egenskapen, 

dels det auktoritära, känslostrama och muskulösa sammanfaller i det idealet. En hegemonisk 

man bör följaktligen vara muskulös, inte visa några känslor, vara auktoritär så att människor 

lyssnar på honom samt vara faderligt omhändertagande. Det går att finna dess egenskaper hos 
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Batman, men även till en viss del hos Superman och polischef Gordon. Jokern kan däremot 

vara svårare att placera i förhållande till idealet därför att han omhuldar sin feminina sida på 

ett sätt som den hegemoniska maskuliniteten inte eftersträvar.  

    Avvikelsen förstärks av att Batman är “den gode” medan Jokern är “den onde”. Läsaren får 

följa berättelsen i första hand ur Batmans perspektiv då han är protagonisten i historien, och 

det faktum att Jokern dödar många människor utan att ta hänsyn till ålder eller anledning 

förstärker hans position som “den onde”. Jokern kan vidare vara en symbolisering av det 

mörker som Batman bär på sedan sin barndom. Kanske är anledningen till att Batman 

betraktar Jokern som ärkefiende en spegling av hur han i Jokern ser sitt eget mörker och 

ilskan han då upplever gentemot Jokern egentligen en ilska emot sig själv. I jämförelse med 

de andra karaktärerna uppvisar Jokern något mer marginaliserande maskulina drag genom 

feminina attribut; sminket och fåfängan. Båda framställs också som storvuxna, även om 

Batmans muskler är mer framträdande i Millers gestaltning. 

    I denna serie går det även att betrakta Superman som en av de “onda” karaktärerna därför 

att han i slutändan kämpar mot Batman som är seriens huvudkaraktär. Superman har i likhet 

med Batman en mycket framträdande och muskulös kropp, han är auktoritär samtidigt som 

han är faderlig. Detta är tecken på en hegemonisk maskulinitet i linje med Batmans. 

Skillnaden dem emellan har att göra med sättet Superman väljer att underordna sig regeringen 

och Amerikas president. Precis som i fallet med Jokern exemplifierar detta de olika 

maskuliniteterna som kan rymmas hos en individ eller att den hegemoniska maskuliniteten 

inte är homogen. 

    I analysen är det inte endast Millers serie som har använts som underlag utan även den 

animering som Jay Oliva gjorde omkring 25 år senare. Det är naturligt att vissa skillnader 

kommer fram då det är två olika medier som används. I en serietidning är det bilderna i 

kombination med texten och dess storek som tolkas och läsaren får fylla i det som händer 

mellan rutorna själv. I en animerad film får betraktaren ta del av rörlig bild, höra ljud och 

kunna tolka situationer beroende på tonen i karaktärernas röster eller effekterna som används. 

Det som sker mellan bilderna i serien blir i en animering levandegjort och presenterat för 

tittaren. Oliva har även låtit huvudkaraktärena vara auktoritära och mycket stora. Supermans 

och Batmans fysik är starkt framträdande och han har låtit Batmans röst vara mörk och 

behärskad. Dessa egenskaper stöder deras hegemoniska egenskaper. Även Gordon har fått en 

behärskad och bastant röst. Jokern har i sin tur fått en lite mer gäll stämma vilket går i linje 

med hans feminina egenskaper. I den animerade versionen kan de maskulina dragen förstärkas 
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och Oliva har vid vissa tillfällen lyft fram Batman som något kaxigare än han är i Millers 

gestaltning. Den animerade serien följer ändå serien nära, den använder repliker och vinklar 

på ett sätt som stämmer överens med Millers original. Genom att ge karaktärerna de typiska 

maskulina attributen i den animerade formen, de mörka rösterna och arga ansiktsuttrycken, 

förstärker Oliva de hegemoniska maskulina dragen som Miller lade grunden för.  

    En fråga är om det maskulina ideal som serien bekräftar under slutet av 1980-talet 

egentligen har förändrats i dagens samhälle. Kommer vi i framtiden få se en filmatisering av 

denna serie med en annan typ av mansideal? Kan den maskulina normen förändras eller 

kommer en hegemonisk maskulinitet alltid att vara synonymt med en superhjälte? 
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