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Inledning 
 

uperhjältar har funnits i mer än 70 år och många av dem har blivit så kända att de 

flesta i världen känner till dem. Deras popularitet gjorde att det bara var en tidsfråga 

innan de skulle bli filmatiserade. Jag har dock uppmärksammat att antalet 

superhjältefilmer verkar ha ökat de senaste tio åren. Det är inte bara superhjältar baserade på 

serietidningar ifrån de amerikanska utgivarna DC och Marvel som har kommit att bli 

filmatiserade. Många andra superhjältar, som inte är baserade på tidigare publicerat material, 

har dykt upp. Hancock (Peter Berg, 2008), Chronicle (Josh Trank, 2012) och Disney-Pixars 

Superhjältarna (The Incredibles, Brad Bird, 2004) är bara några av de filmer, utöver de 

baserade på DC och Marvels karaktärer, som gått upp på bio de senaste åren. Detta för mig 

väcker frågan: Vad beror denna superhjälte hysterin på?  

Jag kommer i denna uppsats att hålla mig till de superhjältefilmer som är baserade på 

DC och Marvels karaktärer. Detta eftersom de är USAs främsta serietidningsutgivare av 

superhjältar och är skaparna till många av världens mest ikoniska superhjältar som Superman, 

Batman och Spider-Man. För att välja vilka filmer som ingår i superhjältegenren, så har jag 

utgått ifrån den definition kultur kommentatorn Roz Kaveney ger i sin bok Superheroes! 

capes and crusaders in comics and films: ”A superhero is a man or woman with powers that 

are either massive extensions of human strengths and capabilities, or fundamentally different 

in kind, which she or he uses to fight for truth, justice and protection of the innocent.”
1
 

Jag ska genom denna uppsats försöka ta reda på vad som ligger bakom denna ökning 

av superhjältefilmer och varför det sker just nu. 

För att ta reda på detta har jag främst använt mig av två huvudböcker, Marc Di 

Paolos War, politics and superheroes och Stephen Prince Firestorm.
2
 Det är framför allt 

Prince bok jag har utgått ifrån då den bland annat behandlar det senaste decenniets Hollywood 

filmer och hur terrorattackerna den 11:e september 2001 påverkat dem.  

                                                           
1
 Kaveney, Roz, Superheroes!: capes and crusaders in comics and films, I. B. Tauris, London, 2008, s.4 

2 Di Paolo, Marc., War, politics and superheroes: ethics and propaganda in comics and film, McFarland, 

Jefferson, N.C., 2011, Prince, Stephen, Firestorm: American film in the age of terrorism, Columbia 

University Press, New York, 2009 
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Del 1. 

Ursprung 
 

Den 24 oktober 1929, ”den svarta torsdagen”,  föll börsen i New York med 15-20 procent .
3
 

Börsraset var början på den lågkonjunktur som skulle bli känd som den stora depressionen. En 

depression som kom att sprida sig runt om i världen. Orsakerna till kraschen var att på börsen 

blev det ett säljrekord av aktier som ledde till att flera banker och företag gick i konkurs vilket 

resulterade i en stor arbetslöshet. Många människor blev tvungna att lämna sina hus på grund 

av de höga lånekostnaderna. Vid 1933 hade den ekonomiska krisen nått sitt lågmärke då över 

15 miljoner människor var arbetslösa. Hopp kom i form av landets president som under denna 

tid var Franklin D. Roosevelt och han presenterade ”New Deal” som skulle hjälpa USA ut ur 

depressionen. Förslaget innebar att det skulle satsas på att mer offentliga arbeten skulle 

påbörjas och ge stöd till jordbrukarna. New Deal kom att underlätta många saker, men USA 

skulle dock inte helt hämta sig ur depressionen förrän de gick med i andra världskriget då 

ekonomin kunde återhämta sig.  

Det var i detta klimat som seriestripparna hade vuxit sig populära då de var det 

billigaste underhållningssättet. Många av dessa seriestrippar kom att handla om cowboys och 

detektiver. Två män kom dock att ändra på detta. Jerry Siegel och Joe Shuster var båda 

invandrarsöner som hade en förkärlek för science-fiction historier. De kom tillsammans att 

skapa en karaktär som kom att ändra framtiden för serietidningar. Inspirerade av science-

fiction historier skapade de en karaktär som kom ifrån den döende planeten Krypton. 

Karaktären hade skickats iväg av sina föräldrar och landat på Jorden, där han kom att bli 

adopterad av paret Kent. Siegel och Shuster hade skapat vad som kom att bli den första och 

största superhjälten av dem alla: Superman.
4
 

 

 

                                                           
3
 http://www.ne.se/ , sökord “svarta torsdagen”. 

4
 Comic Book Superheroes Unmasked, Steve Kroopnick, 2003 

http://www.ne.se/
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Superman gjorde sin premiär i serietidningen Action 

Comics första nummer som kom ut i juni 1938. 

Serietidningen var utgiven av förlaget DC (Detective 

Comics). Superman var en modern Herkules och tog sig 

an orättvisan med att stoppa gangsters och korrupta 

affärsmän, skurkar som fanns i den riktiga världen. 

Superman kom att betraktas som en upprätthållare av 

New Deal.
5
 Superman blev den stora förebilden för de 

unga läsarna där han lärde dem att göra rätt för sig.           

Superman kom att bli en stor succé då han gav 

hopp till människorna i en tid de verkligen behövde det, 

och DC ville gärna få in nya karaktärer som kunde bli 

lika populära som Superman.  

1939 gjorde en ny superhjälte entré i form av Batman som hade skapats av Bob 

Kane. Batman skiljde sig ifrån Superman då han inte hade några superkrafter. Det han istället 

hade var en arsenal av prylar och ett stort intellekt som gjorde honom till en mästerlig 

detektiv. Vilket gjorde att han var en anspegling till de gamla seriestrippar som föregick 

honom.
6
 Framgången med både Superman och Batman ledde till skapandet av flera olika 

superhjältar ifrån många olika utgivare. Bland DC egna superhjältar tillkom bland annat  

Flash och Green Lantern.  

En ny superhjälte som skapades av Fawcett Publications 1940 var Captain Marvel. 

Karaktärens stora framgång berodde till stora delar på att han egentligen var ett litet barn som 

med hjälp av ett magiskt ord förvandlades till Captain Marvel. Detta var något alla barn 

önskade sig. Captain Marvels popularitet ledde till stora försäljningssiffror som till och med 

var större än Supermans.
7
 DC kom dock att stämma Fawcett Publications som gav ut Captain 

Marvel då han i princip var identisk med Superman. 

Den stora konsumenten av serietidningar var barn. För att göra superhjältarna mer 

populära så började det förekomma ”sidekicks” där superhjältarna fick hjälpredor oftast i 

form av små barn. Detta gjorde att de unga läsarna hade någon att identifiera sig med. 

Införandet av barnhjälpredorna bidrog dock att sänka den allvarligheten som de tidigare 

upplagorna av serietidningarna hade. 

                                                           
5
 Comic Book Superheroes Unmasked, Steve Kroopnick, 2003 

6
 Comic Book Superheroes Unmasked, Steve Kroopnick, 2003 

7
 Comic Book Superheroes Unmasked, Steve Kroopnick, 2003 

             Bild 1. Action Comics No.1 
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När Japan attackerade den amerikanska stillahavsflottan vid Pearl Harbor den 7:e 

december 1941 så började det andra världskriget för USAs del. Överallt i USA förberedde  

man sig för att åka ut i krig. Männen gick med i armén och många kvinnor tog över industri 

arbetet för att hjälpa till i krigsarbetet. Superhjältarna bidrog också på sitt sätt då de 

uppmuntrade sina läsare att köpa krigsobligationer samt att samla in papper och metall för 

krigsinsatsen. Serietidningar började även skickas till soldaterna runt om i världen och nästan 

30 procent av allt tryckt material som gick till armén var serietidningar.
8
 Kriget kom även att 

leda till skapandet av ännu en superhjälte från DC, nämligen den första kvinnliga superhjälten 

Wonder Woman. Med sin kostym utsmyckad av den amerikanska flaggan blev hon den stora 

symbolen för krigsinsatsen men även för de kvinnor 

som tog över industriarbetet.  

DC var dock inte de enda att skapa en 

flaggprydd superhjälte. Timley Comics, som senare 

kom att bli mer känt som Marvel Comics, hade redan i 

mars 1941 skapat Captain America som på omslaget 

av sin första tidning slår till Hitler. Denna bild säger i 

princip allt som det finns att säga om karaktären.
9
 

Det kom dock att bli DC som kom att 

dominera serietidningsmarknaden under andra 

världskriget. Deras bästsäljande superhjältar 

Superman, Batman och Wonder Woman kom att bli 

frontfigurerna för vad som kommer att kallas ”the golden age of comics”. Marvel kom så 

småningom att ha sin storhetstid på 60-talet då författaren Stan Lee skapade många av de 

superhjältar Marvel skulle komma att bli mest kända för. Superhjältar som Spider-Man, 

Hulken, X-Men och Iron Man. 

Efter kriget så kom försäljningen av serietidningarna att minska och många av de 

hjältar som skapats under denna tid lades ner. Det var i princip bara Superman, Batman och 

Wonder Woman som överlevde. Superhjältar hade blivit förknippade med depressionen och 

kriget. Folk ville nu gå vidare och serietidningar om tonåringar, komik och skräck blev allt 

populärare. Det som utspelade sig i serietidningarna ledde till viss moralpanik. Bland annat 

anklagades Batman och Robin för att vara ett homosexuellt par. Serietidningarna fick nu 

stämpeln att de var dåliga för barn, vilket till och med ledde till en diskussion i den 

                                                           
8
 Secret Origin: The Story of DC Comics, Mac Carter, 2010  

9
 Comic Book Superheroes Unmasked, Steve Kroopnick, 2003 

        Bild 2. Captain America Comics No.1 
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amerikanska senaten. All denna uppståndelse ledde till inrättandet av en självcensur inom 

serietidningsbranschen. Självcensuren ledde till att seriehjältarna inte längre var lika 

provocerande och utmanande som tidigare och historierna blev allmänt mer nedtonade. Det 

dröjde fram till 1960-talet innan gränserna återigen började flyttas framåt.
10

    

Ett Nytt Medie 
 

Den stora succé som Superman var under slutet av 1930-talet gjorde att det var bara en 

tidsfråga innan han skulle hitta till andra medier. Superman kom att debutera i sin egna 

radioshow 1940, där han varje vecka återkom för att besegra gangsters, korrumperade 

politiker och till och med Ku Kux Klan. Över 1000 avsnitt sändes mellan åren 1940-1951. De 

första rörliga bilderna på mannen av stål kom med hjälp av Max Fleischer studios som 

tillsammans med Paramount gav Superman liv. 

TV:n hade vuxit fram under 1940-talet och det dröjde inte länge tills Superman 

gjorde sin TV-premiär. 1952 hade Adventures of Superman (Whitney Ellsworth, Robert J. 

Maxwell, 1951-1958) premiär där George Reeves spelar 

Superman och hans alter ego Clark Kent. Det blev totalt 104 

avsnitt innan serien slutade 1958. 

Superman var inte den enda superhjälten som kom 

att få sitt eget TV-program. Batman hade redan 1943 fått 

några avsnitt som en serie på biografer riktade till barn, där 

Batman spelades av Lewis Wilson. Det var dock inte förrän 

1966 som Batman skulle orsaka ”Bat-mania” i hela USA.
11

 I 

den nya TV-serien, Läderlappen (Batman, Lorenzo Semple, 

Jr.,1966-1968) spelade Adam West och Burt Ward den 

dynamiska duon, Batman och Robin. Även om serien var 

satirisk så blev serien en stor succé som ledde till den 

första långfilmen baserad på karaktären, Batman 

(Leslie H. Martinson,1966). 

Marvel Comics upplevde på 60-talet sin storhetstid. Där manusförfattaren Stan Lee 

kom att vara med att skapa några av förlagets mest kända karaktärer. Spider-Man, Iron Man, 

Hulken och X-Men var bara några av de karaktärer de skapade. Tiden brukar refereras som 

                                                           
10

 Secret Origin: The Story of DC Comics, Mac Carter, 2010 
11

 Secret Origin: The Story of DC Comics, Mac Carter, 2010 

                   Bild 3.  Batman (1966) 
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”the silver age of comics”. Många av Marvels nya karaktärer kom även att bli tecknade TV-

serier under 60-talet. Spider-Man hade premiär 1967 på kanalen ABC där den gick till 1970.  

Den mest kända TV-serien baserad på en Marvel karaktär är The Incredible Hulk (Kenneth 

Johnson) som gick på TV mellan åren 1978 och 1982. Där spelade Bill Bixby rollen som 

David Banner medan bodybuildern Lou Ferrigno, känd ifrån bodybuildingdokumentären 

Lyfta skrot (Pumping Iron George Butler, Robert Fiore, 1977), spelade alter egot Hulken.  

1978 kom den första blockbuster filmen baserad på superhjälte, och självklart var 

den baserad på den största av dem alla, Superman.  

Superman (Superman: The Movie, Richard Donner) hade premiär i december 1978. 

Filmen är regisserad av Richard Donner och innehåller en imponerande skådespelarensemble. 

Marlon Brando spelar Supermans riktiga pappa Jor-El som sänder sin son till Jorden då deras 

hemplanet, Krypton, är döende. Brando fick hela 3,7 miljoner dollar för två veckors arbete.
12

 

Gene Hackman, som vunnit en Oscar för French Connection Lagens våldsamma män (The 

French Connection, William Friedkin, 1971), spelar Supermans nemesis Lex Luthor. 

Superman själv spelas av den då okände skådespelaren Christopher Reeve, en roll han skulle 

komma att bli ihågkommen för livet ut. Filmen skulle komma att spela in mer än 300 miljoner 

dollar världen över och leda till tre uppföljare samt en spin-off film Supergirl (Jeannot 

Szwarc, 1984).
13

  

Nästa stora superhjälte filmblockbuster skulle komma med Tim Burtons Batman 

ifrån 1989. Borta var nu den glada psykedeliska Batman ifrån 1960-talet, nu skulle vi få se en 

mörkare version. Även denna film följde Supermans exempel med att ta med stora namn i 

rollistan. Jack Nicholson var förstahandsvalet för rollen som Jokern, detta gjorde att han fick 

stort veto när det skulle förhandlas om hans lön. I slutänden så ryktades det om att hans lön 

plus procentandelar av filmens intäkter och merchendise försäljning skulle blivit hela 73 

miljoner dollar
14

. Rollen som Batman spelades av Michael Keaton som tidigare samarbetat 

med Tim Burton i filmen Beetlejuice ifrån 1988. Filmen kom även denna att bli en stor 

ekonomisk succé. Redan första helgen slog den rekord med att spela in hela 42,7 miljoner 

dollar och passerade sedan 100 miljoner efter bara tio dagar. Batman kom att bli 1989 års 

största ekonomiska succé men även Warner Brothers största film genom tiderna.
15

 

Det var inte bara superhjältar baserade på DC och Marvels serietidningar som skulle 

komma att filmatiseras. Sylvester Stallone försökte ge sig in i superhjältegenren när han tog 

                                                           
12

 Hughes, David, Comic book movies, [New] ed., Virgin books, London, 2007, s.11 
13

 Hughes, David, Comic book movies, [New] ed., Virgin books, London, 2007, s.19 
14

 Hughes, David, Comic book movies, [New] ed., Virgin books, London, 2007, s.44 
15

 Hughes, David, Comic book movies, [New] ed., Virgin books, London, 2007, s.49 
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sig an titelrollen i Judge Dredd (Danny Cannon) ifrån 1995. Filmen blev dock inte den 

storsuccé man hoppats på. En annan superhjälte som inte heller lyckades leverera var 

Fantomen (The Phantom, Simon Wincer, 1996) en film som var både en kritiker och 

ekonomisk katastrof. 

Denna nedåtgående trend sågs även bland andra superhjältefilmer, både Supermans 

och Batmans uppföljare kunde inte nå upp till framgången av originalfilmen. I Batmans fall 

tog regissören Joel Schumacher över efter Burton, men efter två filmer som båda gick dåligt 

var nästan  Batman franchisen död.  Enligt Roz Kaveney så är detta en av orsakerna till att 

Hollywood skulle komma att söka sig till Marvels karaktärer i framtiden.
16

 

 

Del 2 

Nya Tider 
 

Den 11:e september 2001 bevittnade världen terrorattacken mot World Trade Center i New 

York. En terroristattack som inkluderade fyra flygplan, två var ämnade mot tvillingtornen 

World Trade Center, det tredje mot Pentagon i Washington och det fjärde störtade på ett fält i 

Pennsylvania innan det kom fram till sitt mål. Det var terror-organisationen al-Qaida som tog 

på sig ansvaret för attackerna. Över 3000 människor miste livet den dagen.
17

  

Den nyvalde president George W. Bush, som tillträtt i januari samma år, fick av 

kongressen den 18:e september möjligheten att använda all möjlig kraft för att fånga de som 

låg bakom attackerna. Den 7:e oktober börjar USA bomba talibanska och al-Qaida fästen i 

Afghanistan då det är där de flesta av organisationens ledare håller till. Kriget mot terrorn har 

börjat. 

Mindre än två år senare, mars 2003, skulle president Bush komma att invadera Irak. 

Det hade nämligen hävdats att landets diktator Saddam Hussein samarbetade med al-Qaida 

och att han tränade dem för att använda massförstörelsevapen.
18

 Den 1:a maj 2003 säger 

                                                           
16

 Kaveney, Roz, Superheroes!: capes and crusaders in comics and films, I. B. Tauris, London, 2008, 

s.251 
17

 Prince, Stephen, Firestorm: American film in the age of terrorism, Columbia University Press, New 

York, 2009, s.317 
18

 Prince, Stephen, Firestorm: American film in the age of terrorism, Columbia University Press, New 

York, 2009, s.174 
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president Bush att kriget är över. Kriget i både Afghanistan och Irak skulle komma att pågå 

under president Bushs båda ämbetsperioder.   

Attackerna den 11:e september hade inte bara en påverkan på USAs politik utan även 

på nöjesindustrin. Under många år hade Hollywoods blockbuster filmer varit glada med att 

förmedla förstörelse och död men attackerna den 11:e september kom att ändra detta. Det som 

för publiken varit ett otänktbart scenario hade nu blivit verkligt och många av åskådarna av 

attackerna beskrev det som om det vore en actionfilm.
19

 Att se filmer med storslagna  

explosioner kändes inte längre lika lockande för publiken. Flera av filmerna som kom ut efter 

attackerna var nu mycket mer dämpade och rädda för att inte uppröra någon.  

Filmen The Sum of All Fears (Phil Alden Robinson) som kom ut 2002 har med en 

atomexplosion som sker i en amerikansk storstad. Explosionen är mycket mer avskalad än 

vad man är van att se, inget eldklot eller byggnader som faller till marken.
20

 Allt som var 

sinnebilden för en actionfilm var borta. 

Det som istället kom att bli de stora publiksuccérna var bland annat fantasy och 

komedier, filmer som Sagan om Ringen – härskarringen (The Lord of the Rings – the 

Fellowship of the Ring, Peter Jackson, 2001) och Harry Potter och Fenixorden (Harry Potter 

and the Order of the Phoenix, David Yates, 2007). Superhjältefilmerna skulle även att komma 

tillhöra de stora publiksuccéerna och 2007 så var den mest framgångsrika Spider-Man 3 (Sam 

Raimi, 2007) som drog in nästan 900 miljoner dollar världen över.
21

  

Efter attentaten mot World Trade Center så svarade serietidningsutgivarna Marvel 

och DC med att ge ut specialnummer vars inkomster skulle gå till de familjer som drabbats av 

attackerna. Några av historierna menade att Marvel och DC superhjältar aldrig skulle kunna 

leva upp till det hjältemod som visades av de män och kvinnor som deltog i 

räddningsarbetet.
22

 Trots detta så skulle det komma att spelas in fler superhjältefilmer under 

de kommande tio åren än vad som kommit ut sedan Superman gick upp på bio 1978. Detta 

trots att försäljningssiffrorna på serietidningar minskat. 

 

 

                                                           
19

 Prince, Stephen, Firestorm: American film in the age of terrorism, Columbia University Press, New 

York, 2009, s.1 
20

 Prince, Stephen, Firestorm: American film in the age of terrorism, Columbia University Press, New 

York, 2009, s.48 
21

 Prince, Stephen, Firestorm: American film in the age of terrorism, Columbia University Press, New 

York, 2009, s.4 
22
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Nedan följer en lista med de superhjältefilmer som har kommit ut mellan åren 2002 och 2012.  

Spider-Man (Sam Raimi, 2002) 

Blade II (Guillermo del Toro, 2002) 

Hulk (Ang Lee, 2003) 

Daredevil (Mark Steven Johnson, 2003) 

X-men 2 (X2, Bryan Springer 2003) 

The League (The League of Extraordinary 

Gentlemen, Stephen Norrington 2003) 

Spider-Man 2 (Sam Raimi, 2004)  

Blade Trinity (David S. Goyer, 2004) 

The Punisher (Jonathan Hensleigh, 2004) 

Catwoman (Pitof, 2004) 

Elektra (Rob Bowman, 2005) 

Fantastic Four (Tim Story, 2005) 

Batman Begins (Christopher Nolan, 2005) 

V för Vendetta (V for Vendetta,James 

McTeigue, 2005) 

Superman Returns (Bryan Singer, 2006) 

X-Men: The Last Stand (Brett Ratner, 

2006) 

Spider-Man 3 (2007) 

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer 

(Tim Story, 2007) 

Ghost Rider (Mark Steven Johnson, 2007) 

Iron Man (Jon Favreau, 2008) 

The Dark Knight (Christopher Nolan, 

2008) 

The Incredible Hulk (Louis Leterrier, 

2008) 

Punisher: War Zone (Lexi Alexander, 

2008) 

The Spirit (Frank Miller, 2008) 

Watchmen (Zack Snyder, 2009) 

X-Men Origins: Wolverine (Gavin Hood, 

2009) 

Iron Man 2 (Jon Favreau, 2010) 

Kick-Ass (Matthew Vaughn, 2010) 

Thor (Kenneth Branagh, 2011) 

X-Men: First Class (Matthew Vaughn, 

2011) 

Ghost Rider: The Spirit of Vengeance 

(Mark Neveldine, Brian Taylor, 2011) 

Green Lantern (Martin Campbell, 2011) 

Captain America: The First Avenger (Joe 

Johnston, 2011) 

Avengers (The Avengers, Joss Whedon,  

2012) 

The Amazing Spider-Man (Marc Webb, 

2012) 

The Dark Knight Rises (Christopher Nolan, 

2012) 

 

 

Sammanlagt så är det 36 titlar som har blivit producerade under tio år, baserade på 

superhjältar ifrån DC och Marvel. Jag måste tillägga att detta är filmer som har gått på bio, 

tecknade filmer samt tv-filmer är inte medräknade. Det finns fler filmer som är baserade på 

förlagens serietidningar, de kan dock inte ses som superhjältar och är därför inte med på 

listan. Bland dessa titlar hittar man bland annat: Road to Perdition (Sam Mendes, 2002), A 
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History of Violence (David Cronenberg, 2005), Stardust (Matthew Vaughn, 2007) The Losers 

(Sylvain White, 2010), Jonah Hex (Jimmy Hayward, 2010) och Red (Robert Schwentke, 

2011). 

När man jämför med hur många superhjälterfilmer som är baserade på förlagens 

superhjältar mellan åren 1978 och 2001 så hittar vi totalt 16 biofilmer. Detta visar att under 

dessa tio år har det producerats mer är än dubbelt så många superhjältefilmer än det gjort 

under föregående 24 år. Den film som kom att börja denna nya superhjälte hysterin var filmen 

Spider-Man (2002). 

Spider-Man höll på att spelas in när attackerna inträffade. När filmens första trailer 

släpptes på nätet så innehöll den en scen där Spider-Man hänger bland tvillingtornen, men på 

grund av attackerna så klipptes detta bort. Filmens regissör Sam Raimi kom istället att lägga 

till en scen som hyllar New York-borna i den slutgiltiga filmen.
23

 Trots småändringar vid 

redigeringen så kom filmen att bli en stor ekonomisk succé. Spider-Man blev historisk då den 

under sin premiärhelg spelade in hela $114,844,116, vilket var ett nytt rekord.
24

 Spider-Man 

kom så småningom att spela in över 800 miljoner dollar världen över.  

En annan superhjältefilm som kom ut året efter Spider-Man var Daredevil (2003) 

som inte alls hade samma publika och kritiker framgång som Spider-Man, men filmen är trots 

detta en intressant del för fortsättningen av superhjältefilmer. Karaktären Daredevil är inte alls 

lika känd för den stora massan som Spider-Man.
25

 Trots detta så lyckades filmen tjäna in hela 

45 miljoner dollar under sin premiärhelg i februari 2003. 

De två filmerna hade återigen visat att superhjältefilmerna inte var en utdöd genre 

och superhjältarna var här för att stanna.  

Journalisten Mattias Oscarsson skrev i sin artikel ”Kraftsamlingen en superaffär” i 

Sydsvenska Dagbladet att en av de stora orsakerna till den växande populariteten hos 

superhjältefilmer har varit att med dagens specialeffekter och datoranimation så kan man nu 

få superhjältarna att på ett verklighetstroget sätt göra de saker som de gör i serietidningarna.
26

 

Detta är förståeligt, speciellt om man tittar på någon av de äldre superhjältefilmerna idag. Jag 

menar dock att den främsta orsaken bakom deras popularitet är något alla superhjältar alltid 

förmedlat, nämligen hopp. 

 

                                                           
23
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Batman Begins 
 

Batman hade gjort sin långfilmsdebut redan på 60-talet, men det var inte förrän Tim Burtons 

version ifrån 1989 som han visade sig vara blockbustermaterial. Burton tog hand om de första 

två filmerna och lämnade sedan över rodret till regissören Joel Schumacher som gjorde 

Batman Forever 1995. Franchisen nådde sitt lågvattenmärke med Batman & Robin ifrån 1997 

även den regisserad av Joel Schumacher. Det var nu alltså dags för en så kallad ”reboot” som 

kom med Batman Begins (2005). 

Batman Begins kom i sin tur att vara influerad av händelserna kring 11:e september. 

Filmens regissör Christopher Nolan sa i en intervju med Scott Holleran för Box Office Mojo 

att filmen speglar den tid vi lever i, även om detta inte var ett medvetet val: ”We wanted to 

allow the influences to just naturally find themself in the story. We didn´t want to be 

conscious about it, because then it would be insincere.”
27

  

Filmen handlar om Bruce Waynes ursprungs historia, något som inte hanterats lika 

mycket i de tidigare filmerna. Den unge Bruce Wayne får se sina föräldrar bli nedskjutna efter 

att de lämnat en teaterföreställning. År senare ska gärningsmannen Joe Chill släppas fri då han 

bidragit med information om maffiabossen Carmine Falcone. Bruce ser detta som en chans att 

få sin hämnd på Chill men Falcones män hinner före och dödar honom. Berövad  sin hämnd 

så flyr Bruce Gotham och ger sig vilsen ut i världen. Han hamnar i ett kinesiskt fängelse där 

en man vid namn Henry Ducard erbjuder honom en väg ut ifrån fängelset men även ett syfte 

med sitt liv. Bruce beger sig upp i bergen i Himalaya där han tränas av Ducard för att bli 

insvuren i organisationen ”The League of Shadows” , en organisation som påstår sig återställa 

balansen i världen och leds av Ra´s Al Guhl. Deras tillvägagångssätt blir dock för mycket för 

Bruce som flyr och beger sig hem till Gotham för att bekämpa ondskan på sitt sätt som 

Batman.   

Det visar sig senare att Henry Ducard är den riktiga Ra´s Al Guhl och tillsammans 

med The League of Shadows har han nu kommit till Gotham för att förgöra staden. Han har 

tröttnat på hur korrupt staden har blivit och vill nu förstöra den för att återställa balansen. 

Förstörelsen ska ske genom att släppa ut en gas som enligt Ra´s Al Guhl kommer att få staden 

att ”tear itself apart through fear”. 
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”The only thing we have to fear is fear itself”, sa president Franklin D. Roosevelt i 

samband med att han svor presidenteden 1933. Batman Begins stora tema är just rädsla, 

filmen tar detta till en extrem då gasen Ra´s släpper ut gör att folk börjar attackera varandra 

eftersom gasen framhäver deras största rädsla. Ra´s Al Guhls kan med det här hotet mot 

Gotham jämföras med Osama bin Laden, då attacken Ra´s genomför på Gothams folk kan 

liknas med den rädslan som fanns hos det amerikanska folket efter 11:e september attackerna. 

Rädslan som uppkom var att plötsligt kunde vem som helst vara en terrorist, även personen 

som sitter bredvid dig.
28

 Denna rädsla kom att vara ett bestående men för stora delar av den 

amerikanska befolkningen under början av 2000-talet.  

Fler tecken på koppling till attackerna är när Ra´s använder ord som ”korruption”, 

”dekadens” och ”orättvisa”  som var vanligt förekommande bland jihadfanatiker för att 

beskriva Amerikas överflöd.
29

 Ra´s påpekar också att detta är inte The League of Shadows 

första försök att förstöra Gotham. Detta tolkar jag på två sätt. Det första är till det tidigare 

terrorattentatet mot World Trade Center som skedde 1993, attentatet dödade 3 personer och 

skadade kring 1000. De misslyckades dock med att förstöra tornen. 

Det andra kan vara till den stora depressionen på 1930-talet. Ra´s är noga med att 

poängtera att deras metoder att förstöra städer har förändrats genom åren, med Gotham 

försökte de med en ny taktik nämligen ekonomi. Detta blev dock stoppat av Bruce Waynes 

föräldrar. En slags ”New Deal” som räddade staden från att förfalla. Tiden då Bruce föräldrar 

blev skjutna benämns i filmen just som depressionen och i och med deras död så började folk 

agera och lyckades skjuta upp den. Likt sina föräldrar så försöker nu Bruce förhindra  att 

Gotham skall gå mot samma öde. Bruce använder dock som bekant inte samma medel som 

sina föräldrar då han menar att en person kan bli ignorerad och förstöras. Han har tröttnat på 

att folk behöver dramatiska händelser för att lämna apatin, likt 11:e september eller Pearl 

Harbor. Därför bestämmer han sig för att bli något mer. Bruce Wayne menar att ”As a man 

I´m flesh and blood, I can be ignored, I can be destroyed. But as a symbol, as a symbol I can 

be incorruptible, I can be everlasting”. 
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Bakslag 
 

Tiden efter 11:e september så var antalet, av det amerikanska folket, som stödde president 

Bush väldigt högt, hela 87 procent. Siffrorna höll sig relativt höga ända fram till invasionen av 

Irak 2003.
30

 Det var dock bland annat följderna av invasionen av Irak som gjorde att president 

Bush förtroende minskade. Vad som hade varit orsaken till invasionen hade varit att Irak hade 

kopplingar till al-Qaida och tränade dem att använda massförstörelsevapen. Detta visade sig i 

sin tur vara falskt och många människor kände sig svikna när presidenten själv bekräftade att 

det inte fanns någon koppling mellan Saddam Hussein och al-Qaida.
31

 

Ett annat kritiserat beslut som kom att bli uppmärksammat var instiftandet av den så 

kallade ”Patriot Act” som kongressen klubbade igenom den 25 oktober 2001. Då förslaget 

lades fram så kort efter attackerna var det inte någon som faktiskt läst igenom det.
32

 Patriot 

Act innebar att bland annat FBI och CIA kunde lyssna av amerikanska medborgare utan 

speciella tillstånd.  

President Bush prat om kriget mot terrorn och de nya lagförslag som gått igenom för 

att förhindra fler terrorattacker hade spridit en stor rädsla genom hela landet.
33

 Allt detta ledde 

till en misstro mot regeringen. ”Kriget mot terrorn” verkade inte heller vara så svart och vitt 

som president Bush försökt målat upp det som. Han har sagt att orsakerna till terrorattackerna 

var för att al-Qaida hatade Amerika för deras frihet och att al-Qaida består av ”evildoers”.
34

 

”Kriget mot terrorn” går längre tillbaka än till den 11:e september som råkade vara den attack 

som öppnade upp folks ögon för denna konflikt.  

Detta började också visa sig på Hollywoods produktioner. Efter att patriotiska filmer 

som We Were Soldiers (Randall Wallace, 2002) och The Alamo (John Lee Hancock, 2004) 

gått på bio så började det nu komma filmer som menade att den riktiga fienden inte längre var 

terroristerna utan ens egna regering. Serieromaner om superhjältar som Watchmen och V för 

Vendetta skrevs under en tid då det kändes som den personliga friheten blev inskränkt. Därför 

var det inte konstigt att de stod i tur för att bli filmatiserade. V för Vendetta (2005)  är oerhört 
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kritisk mot sin överbevakande stat. Historien utspelar sig i framtidens England där USAs krig 

mot terrorn och rädslan den gett åt folket gjort att de i desperation vänt sig till en regering som 

säger att den ska skydda dem. En klar referens till patriot act. Filmens hjälte kallar sig själv V 

och bär en Guy Fawkes mask och precis som Guy Fawkes planerar han att spränga 

parlamentet i luften. Filmens stora skillnad mot de filmer som föregått den är att filmens 

hjälte V ses som en terrorist. 

Iron Man 
 

2008 kom filmen Iron Man ut och var en av de superhjältefilmer som innehöll ämnen 

relaterade till det som pågick i landet. Iron Man kom även att vara den första filmen i en 

satsning ifrån Marvel Studios som de kallade Fas 1.
35

  

Filmen tar sin början i Afghanistan, där Tony Stark som är den amerikanska arméns 

främsta vapentillverkare, åker i en militärkortege. Kortegen blir attackerad och Tony Stark 

blir träffad av en bomb. Innan den exploderar ser Tony att den kommer ifrån hans egna 

företag, Stark Enterprises. Tony blir kidnappad och blir tvingad att bygga den missil som han 

är i landet för att presentera. Han får en rundvisning av lägret där han får se att nästan alla 

vapen som finns där har kommit ifrån hans egna företag. Detta är en klar koppling till när CIA 

under  Sovjets ockupation av Afghanistan på 1980-talet gav pengar och vapen till mujaheddin 

för att kämpa mot Sovjet
36

, och sägs vara en av orsakerna att al-Qaida kunde bildas. 

Skadorna Tony fick när bomben exploderade har gjort att han ständigt måste ha en 

kraftkälla kopplat till kroppen för att hålla metallflisor borta ifrån hjärtat. Han lyckas 

konstruera en liten minireaktor som ger honom stora mängder energi. Denna energi har han 

tänkt skall driva en metalldräkt han bygger istället för missilen. När tiden är redo lyckas han 

med hjälp av dräkten fly lägret . När han sedan återvänder hem så håller han en 

presskonferens där han bestämmer att hans företag inte längre skall konstruera vapen. Att 

producera vapen var inget Tony tidigare hade problem med. Han säger till en reporter tidigare 

i filmen att hans far var med på Manhattan projektet (atombomben) och att många skulle se 

hans far som en hjälte. Tony, som följer i sin fars fotspår, ser sig nog också lite som en hjälte, 

men ingen i dagens samhälle skulle se en vapentillverkare som en hjälte. Något som Tony lär 
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sig under sin fångenskap, där han lär sig vad riktigt hjältemod innebär. Därför beslutar han att 

lägga ner vapentillverkningen och detta gör företagets styrelse förskräckta.  

Tony ombeds att ta en paus tills läget lugnat sig och han använder denna tid för att 

utveckla en förfinad version av den dräkt han byggde i fångenskap. Han skapar nu sin Iron 

Man dräkt och ger sig ut för att ge igen på de som höll honom fången. Tony upptäcker dock 

att det var hans vän och affärspartner Obediah Stane som låg bakom Tonys kidnappning och 

är den som försett ”terroristerna” med vapen. Efter en uppgörelse lyckas Tony besegra honom 

och får sedan hålla en presskonferens då bitar av uppgörelsen ägde rum på en motorväg i Los 

Angeles.  

Här får han order att hålla sig till en given story, men han känner att det är bättre att 

bekänna allt och blir en av de första superhjältarna som öppet avslöjar sin verkliga identitet. 

Huvudfienden Iron Man presenterar är ingen superskurk eller något utomstående hot, utan en 

affärsman. En som Tony trodde sig kunna lita på visade sig vara hjärnan bakom allt. 

Kopplingen till det bristande förtroendet med Bush administrationen är lätt att göra. Bush stöd 

i USA låg vid filmens premiär i maj 2008 på omkring 30 procent.   

The Dark Knight 
 

Vad Tony Stark gjorde i Iron Man var att avslöja sin hemliga identitet för omvärlden och i 

och med det så kunde man nu sätta ett ansikte på hjälten. The Dark Knight (2008) som kom ut 

senare samma år tar upp ett liknande ämne med att ge världen en hjälte med ett ansikte.  

The Dark Knight utspelar sig en tid efter händelserna i Batman Begins och Batman är 

på god väg att stoppa den grova brottsligheten i staden. Batman och kommissarie Gordon ska 

nu slå till mot brottslingarna där det skadar mest, nämligen deras plånböcker. För att göra 

detta behöver de hjälp ifrån distriktsåklagaren Harvey Dent. Med hjälp av Batman lyckas han 

döma majoriteten av Gothams skurkar och som Batman förklarar så gjorde han det utan att 

bära en mask. Dent är den typ av människa Batman ville inspirera och han ser nu att Dent kan 

ta över efter honom. Batman säger själv att ”Gotham needs a hero with a face”. 

I desperation vänder sig maffian till den psykopatiska skurken Jokern som riskerar 

att förstöra allt det Batman och Dent har kämpat för. Efter ett mordattentat på borgmästaren 

börjar Dents moraliska persona vackla och han blir mer vredesfull. Batman får nu ta honom  
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åt sidan och förklara att den bilden han står för inte får förfalla och att han är den symbol för 

hopp Batman aldrig kan bli. Jokerns eskapader fortsätter dock och när han tar död på Dents 

flickvän Rachel så blir det för mycket för denne. Dent ger sig ut efter hämnd på alla de 

korrupta personer som ligger bakom hennes död. Sist ut är kommissarie Gordon vars familj 

nu Dent hotar till livet. Batman lyckas dock komma i sista stund och rädda dem, men Dent 

dör. Vetandes att alla Dents gärningar skulle förstöra allt de kämpat för så tar Batman på sig 

skulden och flyr. Batman anser att denna lögn är värd att kämpa för och att i en stund som 

denna så behöver folket i Gotham en riktig hjälte. 

Vad både Iron Man och The Dark Knight syftar på är att världen behöver en hjälte 

med ett ansikte. Ett ansikte som kan fylla människan med samma hopp som en superhjälte. 

 

Del 3. 

Ett Nytt Hopp 
 

När president Bush andra ämbetsperiod drog mot sitt slut så var hans popularitet mycket låg. 

Det amerikanska folket gick till val för att hitta en ny president som kunde skänka dem hopp. 

Ett hopp de kom att finna i senator Barack Obama ifrån Chicago. 

Barack Obama kom att vinna presidentvalet 2008 över republikanen John McCain. 

Obama hade under sin kampanj blivit sedd som en messiasfigur för sina väljare.
37

 För dem så 

representerade han början på en ny tid som skulle reformera Wall Street, återuppliva 

ekonomin samt fixa ett trasigt sjukförsäkrings system.
38

 Han hade givit folket hopp och tron 

att man än en gång kunde lita på sin regering. Det var därför inte konstigt att han under sin 

kampanj kom att framställas som en superhjälte av kända serietidningsartister som Alex 

Ross
39

 och även det digitala underhållnings bolaget JibJab.  
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Bild 4. 

Många menade dock att detta var ett farligt sätt att framställa honom på. 

Serietidningsförfattaren Mark Millar kommenterade att folk hade för höga förväntningar på 

Obama och poängterade att han faktiskt bara är en vanlig människa.
40

 

Obama kom även att ändra tonen bland serietidningsjättarna DC och Marvel som 

under en lång tid varit väldigt mörka. Marvel hade under 2006-2007 kört en historia som hette 

Civil War, där superhjältarna var tvungna att avslöja sina hemliga identiteter. Historien var en 

tydlig kommentar mot den minskade friheten som skett under Bushs presidentskap.
41

 Vad 

Obamas seger gjorde var att historierna nu istället började lyfta fram hopp och hjältedom.
42

 

Det var dock ingen lätt situation president Obama stod inför när han tillträdde den 20 

januari 2009. Landet befann sig fortfarande i två utdragna krig och landet hade gått in i den 

värsta ekonomiska krisen sedan den stora depressionen. Obama hade en tuff första tid som 

president, tidigt i hans presidentskap var det tydligt att den konservativa pressen ville förgöra 

den offentliga bilden av Obama.
43

 När han sedan skrev på ett ekonomiskt stimulanspaket för 

att förhindra att landet skulle gå djupare ner i den ekonomiska krisen och beslutade att utöka 

kriget i Afghanistan så tappade han förtroende bland landets befolkning och sitt egna parti.
44

 

Kritiken mot Obama och bilden om honom som superhjälte kan ses i två superhjältfilmer, The 

Dark Knight och Iron Man 2 (2010).  
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“The night is darkest just before the dawn. And I promise you, the dawn is coming” 

säger Harvey Dent under presskonferens, innan han låter sig bli anhållen av polisen för att 

påstå sig vara Batman. 

I filmen The Dark Knight, som jag tog upp i del 2, så målas Gothams 

distriktsåklagare upp som hjälten som kan efterträda Batman. Liknelsen mellan Harvey Dent 

och Barack Obama kan man se tydligt under filmens gång.  

”Ah our boy looks good on the tube” säger kommissarie Gordon innan han arresterar 

Gothams maffiabossar, som i den stunden ser Harvey på TV. En koppling till den TV-

karisman som Obama blev hyllad för under sin presidentkampanj. Gothams borgmästare 

säger sedan till Dent innan rättegången mot Gothams organiserade brottslighet ska börja att 

alla kommer att komma efter honom och om han är redo för det. Harvey vet dock inte att 

maffian släppt lös den psykopatiske Jokern som gör allt han kan för att bryta ner människan 

Harvey Dent. Jokern säger senare till Batman att han tog ner Harvey till deras nivå. 

Metoderna Jokern använder är väldigt extrema vilket får de konservativa personer som Rush 

Limbaugh och Glenn Becks korståg mot Obama att vekna.  

Det slutar som väntat inte så lyckligt för Harvey Dent som efter ha hört om sin 

flickväns bortgång blir galen och ger sig ut för att ta hämnd. Då Dent och Obama båda var 

inspirationskällor och hoppgivare så var det många kritiker som undrade om Obama skulle 

vika under den press som lades på honom.
45

 

The Dark Knight målade upp en mörk bild om vad som kunde hända president 

Obama. Iron Man 2 däremot behandlade även den kritik som uppstod mot president Obama, 

dock med ett lyckligare slut.  

Den första Iron Man filmen, som även  togs upp i del 2, slutade med att Tony Stark 

blev den första superhjälten med att öppet avslöja sin hemliga identitet. Konsekvenserna av 

detta får nu Tony betala för när den amerikanska armén försöker få honom att lämna över 

dräkten till dem. I filmens öppningssekvens får vi se vad som har hänt under tiden mellan de 

två filmerna genom tidningsurklipp. I en artikel står det att Iron Man har stabiliserat 

konflikten mellan öst och väst. Under förhörsmötet säger Tony Stark att han ”[...] successfully 

privatised world peace”, och att ingen av USAs fiender är i närheten av den teknologin Iron 

Man har. Den hybris Tony Stark drabbats av stämmer överens med den bild man målat upp 

Obama med. Ett av Obamas vallöften under sin presidentkampanj var att få slut på 

Irakkonflikten. När han sedan tillträtt presidentposten tilldelades han Nobels fredpris i 
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december 2009. Ett pris han tilldelades för hans insatser att bland annat minska antalet trupper 

i Irak och löftet att stänga ner fängelset Guantanamo Bay.
46

 

 

Tony lever dock med en hemlighet, hans minireaktor i bröstet som håller honom 

levande håller sakta men säkert på att döda honom, då ämnet som driver kärnan inte är nyttigt 

för hans kropp. Han försöker därför leva livet till fullo och under ett formel 1 lopp i Monaco 

så attackeras Tony av en man som verkar löst gåtan med minireaktorn. Då det blivit bevisat 

att Tony inte längre är ensam om denna teknologin så blir hans bild som fredsymbol borttagen 

och armén får tag i en av hans dräkter. Vi får se Tony bli kritiserad av den konservativa 

programledaren Bill O’Rilley som har sitt egna program på den amerikanska TV-kanalen 

FOX. O’Rilley var även en av dem som var mycket kritisk till Barack Obama.  

Tony lyckas då med hjälp av den hemliga organisationen S.H.I.E.L.D hitta en ny 

kärna till sin reaktor som gör att han tillfrisknar och tillsammans med sin vän Rhodey som nu 

är föraren av arméns Iron Man dräkt, War Machine, lyckas han besegra fienden och 

återupprättar sig själv och tilldelas en tapperhetsmedalj. 

President Obama kom även han att göra en form av comeback. Efter att ha fått 

mycket kritik under sina första år som president så lyckades han införa en statlig 

sjukvårdsförsäkring, den så kallade Obamacare. Obama lyckades även ta död på mannen som 

varit frontfiguren för terrorn, Osama bin Laden. Något hans föregångare Bill Clinton och 
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George W. Bush misslyckades med.  När det sedan kom att bli presidentval igen 2012 så blev 

Obama vald till ännu en mandatperiod och det visar att folket fortfarande tror på förändring. 

 

Framtiden 
 

Med Iron Man så påbörjades Marvel Studios så kallade Fas 1. Fas 1 var en storsatsning ifrån 

Marvel som 2005 tog ett lån från finansbolaget Merill Lynch på 525 miljoner dollar.
47

 I och 

med lånet kunde nu Marvel Studios etablera sig som en självständig filmstudio. 2008 kom 

som sagt Iron Man och The Incredible Hulk. Filmerna innehöll scener som visades i slutet av 

eftertexterna där det hintades om vad som komma skulle, nämligen Avengers. Tre filmer 

skulle dock komma innan dess, Iron Man 2 (2010), Thor (2011) och Captain America: The 

First Avenger (2011).  Till slut var det då dags för den största superhjältefilmen av dem alla 

att ha premiär, Avengers som gick upp på biograferna i maj 2012. Filmen kom att visa att 

Hollywood inte längre räds att visa förödelse på New Yorks gator samt en återupprättad tillit 

till en regeringsorganisation.  

 

Bild 7. The Avengers 
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2012 kom att bli supehjältarnas år. Efter ett femårigt uppehåll så kom det en 

nyinspelning av Spider-Man. The Amazing Spider-Man som den nya filmen heter gick upp på 

sommaren tillsammans med den efterlängtade finalen av Christopher Nolans Batman-trilogi, 

The Dark Knight Rises. Marvels Avengers slog nytt rekord då den spelade in hela $207 

miljoner sin första helg. De totala biografintäkterna för filmen kom att sluta på mer än $1,5 

miljarder vilket gör den till den tredje mest framgångsrika filmen genom tiderna. The Dark 

Knight Rises spelade även den in belopp över 1 miljard dollar. 2012 kom att bli kulmen för 

det decenium där superhjältefilmerna dominerat och deras välde ser inte ut att ta slut inom den 

närmaste framtiden. 

Nästa år kommer det komma ut fem superhjältefilmer. Först ut är Marvel som 

kommer börja Fas 2 med Iron Man 3 (Shane Black, 2013). Fas 2 kommer innehålla 

uppföljare på de filmer som utgjorde fas 1, Thor: The Dark World (Alan Taylor, 2013) och 

Captain America: The Winter Soldier (Anthony Russo, Joe Russo, 2014). Fas 2 kommer så 

småningom att avslutas med The Avengers 2 (Joss Whedon, 2015). På San Diego ComicCon 

2012 bekräftades det även två nya filmer som kommer ingå i Marvels filmuniversum. 

Guardians of The Galaxy (James Gunn, 2014) som är ett superhjälte-team som utspelar sig i 

ute i rymden  någon gång i framtiden, bland teamets medlemmar kan man finna ett träd och 

en talande tvättbjörn. Det bekräftades även att regissören Edgar Wright skulle ta sig an Ant-

Man
48

 (2015) en superhjälte som i framtiden kommer att inkluderas i The Avengers. Utöver 

de filmer som ingår i Marvles filmuniversum, så kommer det även komma nya X-men filmer. 

20th Century Fox som har rättigheterna till de filmerna kommer ut med två filmer The 

Wolverine (James Mangold, 2013) och X-Men: Days of Future Past (Bryan Singer, 2014). 

Sony Pictures som har rättigheterna till Spider-Man bekräftade kort efter premiären 

av The Amazing Spider-Man att det var den första i en kommande trilogi.
49

 

DC och Warner Bros. kommer att släppa en ny Superman film under 2013, Man of 

Steel. Regisserad av Zack Snyder (Watchmen) och producerad av Christoper Nolan (The Dark 

Knight-trilogin). Förhoppningen är att denna ”reboot” av Superman kommer att leda till fler 

filmer. Efter Avengers stora succé så öppnades planerna för filmatiseringen av DC 
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motsvarighet, Justice League. Då den nya Superman, Henry Cavill, skrivit på för 3 filmer
50

 är 

det inte omöjligt att vi ser honom i Justice Legue filmen som beräknas komma 2015. 

Slutdiskussion 
 

USA har under början av 2000-talet genomgått svåra tider. Terrorattacken mot World Trade 

Center som gjorde att landet hamnade i två utdragna krig, som i viss mån fortfarande pågår. 

Sedan den största ekonomiska krisen sedan den stora depressionen ovanpå detta. När det 

sedan visar sig att regeringen utnyttjat folkets patriotism och inkräktat på deras privatliv, så är 

det svårt att hitta någon man kan vända sig till.  

Det är därför förståeligt att de populära filmerna under 2000-talet har varit fantasy 

och science fiction historier, filmer som tar oss bort ifrån den hårda vardagen. 

Superhjältegenren får se sig ingå bland dessa filmer. Superhjältefilmerna har på grund av sin 

popularitet vuxit till att bli stora massindustrier, där man utöver filmerna säljer leksaker och 

tv-spel. Superhjältarna finns överallt inte bara på film utan även mer och mer i TV-rutan. Den 

längsta tv-serien om en superhjälte Smallville (Alfred Gough, Miles Millar, 2001-2011) har 

visats under början av 2000-talet, nyligen startade en ny serie Arrow (Greg Berlanti, Marc 

Guggenheim, Andrew Kreisberg, 2012-), som är baserad på DC:s hjälte Green Arrow.  

Tidigare nämnde jag att orsaken till superhjältarnas popularitet är att de förmedlar 

hopp. Hopp är självklart inte något bara superhjältar kan förmedla, vi kan finna hopp överallt i 

det vardagliga livet.  

Det som dock skiljer superhjältar ifrån den vanliga människan är, förutom 

superkrafter, att de flesta har en hemlig identitet. Detta gör att vi inte vet vem de egentligen 

är, vilket gör att de kan bli något större, en symbol. Personen bakom masken behöver inte 

oroa sig för konsekvenser som kan drabba personen eller personens familj och kan därför 

utföra större handlingar. 

Som tidigare nämnts så säger Bruce Wayne i Batman Begins att en enskild person 

kan bli ignorerad och förstörd, men en symbol kan vara evig. 

Vi kan genom historien se personer som blivit förstörda och ignorerade. 

Amerikanska presidenter som Abraham Lincoln och John F. Kennedy blev mördade. Bill 

Clintons sexskandal är det som han blir ihågkommen för. Även president Obama blev 

anklagad för att vara muslim samt att inte vara amerikansk medborgare, men har än så länge 
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inte låtit det hindra honom. Även vanliga personer har utsatts för detta. I Michael Moores 

dokumentär Sicko ifrån 2007 får vi bland annat se riktiga hjältar, personer som under sina 

insatser i räddningsarbetet efter den 11:e september ådragit sig olika sorters skador. Dessa 

personer får inte tillgång till den sjukvård de behöver, då de saknar pengar. Ett superhjälte 

exempel är The Dark Knight Rises där vi får vi se skurkarna förstöra mannen Bruce Wayne 

genom att bland annat förföra honom och ta bort hans förmögenhet. Däremot lyckas de inte 

förstöra symbolen Batman som i slutet av filmen blir förevigad i en staty.  

Det är just superhjältarnas anonymitet som gör dem till symboler för hopp. Deras 

anonymitet gör även att superhjältarna kan vara vem som helst ibland oss. Journalisten Paul 

Harris drar detta ännu längre och menar i sin artikel ”Why is Superman so popular?” i The 

Guardian att Superman är oss alla.
51

 

Konklusion 
 

De första superhjältarna skapades i en tid då världen var i behov av en hjälte. De kom att 

kämpa för den vanliga människan som under den stora depressionen på 1930-talet genomgått 

svåra tider. Superhjältarna har kommit att återvända i våra svåraste stunder och under åren 

som gått skildrat världen vi lever i, men alltid upprätthållit sannning och rättvisa. De har blivit 

moderna mytologiska figurer som precis som antikens myter lär oss moraliska regler och 

värderingar. Deras äventyr har fått oss att skratta, gråta och gett oss en kort, men behövlig 

verklighetsflykt. De har kommit att bli obrytbara symboler för vad som är det bästa hos 

människan, och med detta givit oss hopp. Superhjältar må vara fiktionella men det gör dem 

inte till mindre inspirationskällor. De visar att det alltid finns saker att kämpa för och att det 

alltid är viktigt att visa våra bästa sidor. 

Innan han skickar sin nyfödda son bort ifrån sin döende planet säger Jor-El till sin 

son Kal-El: ”You will give the people an ideal to strive towards . They’ll race behind, they 

will stumble, they will fall. But in time they will join you in the sun. In time you will help 

them accomplish wonders.” ♦ 
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The Punisher, Jonathan Hensleigh, 2004 

The Spirit, Frank Miller, 2008 
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The Sum of All Fears, Phil Alden Robinson, 2002 

The Wolverine, James Mangold, 2013 

Thor, Kenneth Branagh, 2011  

Thor: the Dark World, Alan Taylor, 2013 

Watchmen, Zack Snyder, 2009 

We Were Soldiers, Randall Wallace, 2002 

X-Men 2 (X2), Bryan Singer, 2003 

X-Mem; Days of Future Past, Bryan Singer, 2014 

X-Men: First Class, Matthew Vaughn, 2011 

X-Men Origins: Wolverine, Gavin Hood, 2009  

X-Men: The Last Stand, Brett Ratner, 2006 

Nämnda TV-serier 

 

Adventures of Superman (Whitney Ellsworth, Robert J. Maxwell, 1952-1958) 

Arrow (Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg, 2012-) 

Läderlappen (Batman, Lorenzo Semple, Jr., 1966-1968) 

The Incredible Hulk (Kenneth Johnson, 1978-1982) 

Smallville ( Alfred Gough, Miles Millar, 2001-2011)  
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