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Abstract 

In western society and culture we are constantly surrounded by images in various 
forms. Popular culture is a large part of our everyday lives and we get information 
about ourselves and the world through it. Conventions and stereotypes in the 
society are created and maintained through discourses. Because of the impact 
popular cultural expression have on society it should be of more interest for 
analyses within the subject of political science. The aim of this thesis was to 
investigate how the female mutants are portrayed in comic books. The objects of 
study was six comic books throughout a time period of 20 years. The 
methodological approach has been a semiotic analysis. Using feminist theories the 
images were interpreted for their significance. Seen through art history, men have 
had the political powers themselves to decide what the portrayal of a man should 
contain. Female artists have neither had the power nor the access to decide what 
the portrayal of a woman should contain. Thus the portrayal of women have been 
made through the eyes of men. The study showed that images of female mutants 
in the comic books generally were conventional and stereotypically portrayed.  
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1 Inledning  

Att skildra samhällsfenomen i form av teckningar placerade i en serie 
efterföljande bilder kan spåras längre bak i tiden än till serietidningar så som vi är 
bekanta med. Hernán Cortés upptäckte runt 1519 målningen Ocelot’s Claw från 
den precolombianska eran.  Den visar en historisk kamp och är tecknad i vad som 
kan liknas vid en berättelse i serieform (McCloud 1993, s. 10). Även i de 
egyptiska faraonernas gravar finns målningar att betrakta, som berättar samtida 
historier och berättelser i form av serier med bilder (McCloud 1993, s. 14). 

1.1 Ämnesval  

Serietidningarna och deras berättelser ligger till grund för många områden inom 
populärkulturen, så som böcker, Tv-serier och filmer. Sedan 30-talet har 
serietidningar influerat många andra områden inom västerländsk kultur (Inness 
1999, s. 140). Vi är mer eller mindre ständigt omgivna av medier så som tv, 
reklam och Internet. Tack vare medierna är populärkulturen överallt och vår 
vardag är full av olika inslag från den (Lindgren 2005, s. 9). Genom att titta på 
populärkulturen kan vi tillhandahålla oss viktig information om samtiden 
(Lindgren 2005, s. 7). Denna uppsats kommer analysera hur kvinnliga superhjältar 
och skurkar porträtteras och framställs inom serietidningsvärlden. 
Serietidningsbilderna analyseras utifrån ett genusperspektiv. Detta för att se hur 
tecknet ”kvinna”, det vill säga avbildningar av kvinnan, porträtteras inom den 
givna populärkulturella genren. Även framställningen av de manliga karaktärerna 
kommer till viss del analyseras för att se om det finns skillnader i porträttering av 
könstillhörighet. Bilder kan aldrig avbilda verkligheten så som den ser ut på 
riktigt. Däremot vill bilder många gånger skapa realitetseffekter genom att försöka 
ge en ”sann” avbildning av verkligheten (Eriksson & Göthlund 2004, s. 48). Till 
analysen används serieförlaget Marvels (2013) seriefigurer X-Men. Detta då 
formationen av mutanter består av både manliga och kvinnliga superhjältar och 
skurkar. X-Men är mutanter med olika superkrafter och jag kommer framöver 
referera till superhjältar och skurkar som mutanter, då de har samma innebörd. 

Populärkulturen präglar stora delar av människors vardagsliv. Det vi ser inom 
olika populärkulturella områden är en påverkande faktor i kunskapsbildningen om 
oss själva och omvärlden (Lindgren 2009, s. 9). Därför bör populärkulturen även 
ta mer plats inom politiska diskussioner. Serietidningsvärldens historier följer ofta 
riktiga världshändelser. Ett exempel på hur världshändelser återspeglas i 
serietidningarna syns i en av de analyserade tidningarna i uppsatsen. I X-Men från 
1985 #1 har en rysk mutant hjärntvättats till att bli en sovjetisk skurk. Ytterligare 
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ett exempel finner vi i serietidningen från 2006 #2, där mutanterna slåss mot 
terrorister från en annan planet. På 80-talet kom hotet från Ryssland och under 00-
talet kommer hotet från terrorister. Verkligheten återspeglas i populärkulturen. 
Samtidigt skapar populärkulturen stereotyper, normer och föreställningar i 
samhället. Serietidningarna reflekterar och påverkar den kultur vi lever i (Inness 
1999, s. 140).  

1.2 Bakgrund 

Efter andra världskriget började många länder använda sig av serieteckningar för 
att förmedla bilder av den nationella kulturen. Detta gjordes med hjälp av 
historier, konst och hjältar. Genom stereotyper i form av hjältar och skurkar 
upprätthölls en nationell profil (Eisner 2008, s. 74).  Stereotyper är ett viktigt 
inslag för berättelseförmedlingen och förståelsen i serietidningar (Eisner 2008, s. 
12). Samtidigt kan stereotyper vara kränkande och skadliga då de oftast bygger på 
konventioner och standardiseringar som försöker kategorisera och förenkla saker 
(Eisner 2008, s. 11). Populärkulturen både återspeglar och skapar våra tankar, 
drömmar, önskningar, attityder och livsstilar (Lindgren 2005, s. 9). 

X-Men är en av de största inom superhjältegenren. Förutom serietidningarna 
har den även filmatiserats med sex filmer. På BoxOffice listan över de 
bästsäljande biofilmerna genom tiderna finns flera av X-Men filmerna med 
(BoxOffice 2013). Under 2014 och 2016 kommer det ytterligare två filmer. Det 
har även gjorts flera Tv-serier av X-Men (IMDb 2013). Jag kommer inte 
analysera filmerna utan enbart serietidningarna. Dock ser karaktärerna i filmerna 
ut som, och är skapade efter de i serietidningarna. Förutom serietidningar och 
filmer förekommer mutanterna i form av leksaker och på allt från omslaget på 
godisförpackningar till schampoflaskor för barn. 

Robert Weiner menar att det inte skulle falla märkligt om vi talade om 
superhjältar som om de vore riktiga människor (Weiner 2008, s. 7). Enligt 
McCloud kan superhjältar även ses som ersättare av mytologiska väsen (McCloud 
1994, s. 188). Intresset för superhjältar ökar allt mer då människor vill ha 
förebilder att kunna se upp till och relatera till världshändelser. Människor vill se 
sina superhjältar vinna över de onda krafterna i samhället (Weiner 2008, s 9). 
Vidare skriver Weiner (2008) att Marvels serietidningar alltid försökt skapa 
dramaturgin i serietidningarna utifrån realistiska historier med såpopera liknande 
handlingar. För att tilltala människor i allmänhet blandas verklighet med fantasi 
och fantasi blandas med verklighet (Weiner 2008, s. 8). En av Marvels förläggare, 
författare och tecknare Stan Lee har sagt att för en tecknare kan karaktärerna i 
serietidningarna vara lika verkliga som människor med kött och blod. Enligt Lee 
kan tecknaren komma att lära känna sina karaktärer mycket bättre än sin egna 
familj och vänner (Weiner 2008, s. 7).  
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1.3 Syfte & Frågeställning  

De konventioner vi har i dagens samhälle och kultur har vuxit fram under 
hundratals år. Konventioner hjälper oss att förstå varandra och vi kan med hjälp 
av tecken och symboler kommunicera med varandra. Konventioner skapar och 
upprätthåller även viss ordning i samhället som kan yttra sig i form av makt och 
ideologier (Eriksson & Göthlund 2004, s. 83-84). Vi omges av ett ständigt 
bildflöde och de visuella uttrycken tar allt större plats i våra liv. Hur vi 
socialiserar och skapar våra identiteter påverkas till stor del av de bilder vi ser. 
Detta syns tydligast hos unga människor (Eriksson & Göthlund 2004, s. 20-21). 
Syftet med denna studie är att plocka isär och avtäcka hur tecknet ”kvinna” skapas 
i serietidningar som publiceras av Marvel. Som tidigare nämnts syftar tecknet 
”kvinna” på avbildningen av kvinnan. Med hjälp av bildanalys kommer jag att 
undersöka hur kvinnan har porträtterats under en tidsperiod på cirka 20 år. Det sätt 
den kvinnliga kroppen representeras och reproduceras inom populärkulturen kan 
ses som en del i konstruktionen genus. Det vi idag ser som manligt och kvinnligt 
har konstruerats via de visuella representationerna av kroppen (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 76).  För att vi bättre ska kunna förstå saker och ting i samhället 
behöver vi se dem utifrån ett historisk och kulturellt perspektiv (Burr 2003, s. 4). 
Jag kommer med hjälp av semiotisk bildanalys undersöka om porträtteringen av 
kvinnan i serietidningarna bygger på slitna konventioner och föråldrade 
stereotyper. Hur representeras och ramas tecknet ”kvinna” in inom 
serietidningarna? Har det skett förändringar i hur kvinnan framställs genom åren? 
Vad innebär det sätt på vilket kvinnan porträtteras inom populärkulturen?  
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2 Material & Metod  

Grunden studien står på är socialkonstruktionism. Enligt detta synsätt bör vi 
ifrågasätta förståelsen om oss själva och hur vi ser på omvärlden. Det som ses 
som naturligt och tas förgivet ska ifrågasättas. Ett exempel är de föreställningar vi 
har kring de ”naturliga” två könen man och kvinna. Det som naturligt förefaller 
maskulint och feminint kan istället vara kulturella konstruktioner (Burr 2003, s. 2-
3). För socialkonstruktionismen skapas verkligheter genom sociala handlingar 
mellan människor och språket är av stor vikt för dessa handlingar (Burr 2003, s. 
4). Språk innefattar inte enbart det talade och skrivna utan även bilder kan ses som 
språkliga uttryck (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 67).   

2.1 Material  

Det analyserade bildmaterialet i studien består av X-Men serietidningar. Serien 
har funnits sedan 1963 (Inness 1999, s. 146). Dessa ges ut av Marvel som är ett av 
de största förlagen för serietidningar. Jag valde X-Men då serietidningen inte 
baseras på en kvinnlig eller manlig huvudkaraktär. Utan består av en konstellation 
av både kvinnliga och manliga hjältar samt skurkar. Mitt mål är främst att titta på 
porträtteringen av de kvinnliga mutanterna. Men jag kommer även till viss del 
titta på framställningen av de manliga mutanterna. Detta då det mest effektiva sätt 
att se skillnader på är genom att dela upp saker i dikotomier, det vill säga motsatta 
begreppspar. Genom att analysera hur även män framställs visuellt är det enklare 
se de visuella könsskillnaderna (Eriksson & Göthlund 2004, s. 47). 

Jag har valt att enbart analysera bilderna i tidningarna. Serietidningsformatet 
skiljer sig från annan media som exempelvis TV. När vi ser en film kan vi både 
fokusera på bilderna och vad skådespelarna säger. I en serietidning kan läsaren 
inte fokusera på bilderna och den skrivna texten samtidigt (Schmitt 1992, s. 157-
158). I vår tid har serietidningar och bilderna i dem kommit att bli en konstform 
lik noveller och målningar. De bör uppmärksammas både som konst och för det 
sätt de reflekterar samhället på (Inness 1999, s. 139).  

Då det finns tids- och utrymmesbegränsningar i denna uppsats skulle det i 
princip vara omöjligt att gå igenom alla utgivna nummer av X-Men. Därför har 
det gjorts begränsningar i materialurvalet (Neuman 2008, s. 51). För att ändå få ett 
brett urval och se hur kvinnan porträtterats genom åren i serietidningarna har jag 
valt en tidsperiod mellan 1985 till 2006. Jag har valt ett nummer från åren 1985, 
1991, 1999 och 2000. Från 2006 har jag valt två nummer då bildformatet i dessa 
tidningar skiljer sig från föregående år med färre bilder i varje nummer.  Vilka år 
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och nummer av tidningarna som valts ut har jag låtit slumpen avgöra. Detta för att 
inte bli påverkad av säljsiffror, framsida eller innehåll i tidningarna. 

En brist i många populärkulturella studier är att de inte relaterar till de sociala 
aspekterna (Neuman 2008, s. 86). För den bildanalytiska metoden har jag 
framförallt utgått från Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds bok Möten med 
bilder (2004). Den ger handfasta redskap samt förklaringar för hur olika tecken 
inom bilder kan tolkas. Boken har ett övergripande fokus på bildanalys ur ett 
feministiskt perspektiv. Feminism utmärks på det sätt att ett könsperspektiv 
appliceras på olika sociala fenomen. I denna uppsats kommer det feministiska 
perspektivet tillämpas på bilder inom den populärkulturella genren serietidningar 
(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 351). Jag har även i teorikapitlets senare del 
främst använt mig av Eriksson och Göthlunds bok för kroppens betydelse inom 
konsten. För uppsatsens genusteoretiska del har jag använt mig av Judith Butlers 
resonemang och teorier. Butlers resonemang skiljer sig från en del andra 
feministiska teorier då hon menar att genus så väl som kön är kulturella 
konstruktioner (Butler 2007/1999, s. 11). Utövandet och agerandet av genus, det 
Butler kallar performativitet, har ingen ontologisk status. Den är påhittad och dess 
verklighet är beroende av de handlingar som konstituerar den (Salih 2002, s. 65). 
Genus är en diskursiv konstruktion (Salih 2002, s. 51) och endast sanningseffekter 
av de diskurser som försöker fastställa dess betydelse (Salih, 2002, s 65). 

2.2 Den diskursiva grunden  

Det ena metodologiska benet studien vilar på är diskursanalysen. Det andra 
metodologiska benet är visuell kommunikation och semiotisk bildanalys, vilket 
jag senare kommer gå närmare in på. Diskursanalysen ger möjligheter att tolka 
underliggande meningar som finns i en social och politisk verklighet (Neuman 
2003, s. 17). Den är lämplig för områden där det råder kulturell hegemoni som 
med hjälp av maktmedel upprätthålls och sällan ifrågasätts (Neuman 2003, s. 57). 
Bland annat skriver Eisner att serietecknare med hjälp av provokativa och 
lockande bilder försöker dra till sig uppmärksamhet (Eisner 2008, s. 51). 
Diskursanalysens uppgift är att söka efter det som strävar efter att etablera en 
entydighet i det sociala (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 31). Diskurser 
omfattar inte enbart det talade och skrivna språket. Även bilder kan ses som 
diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 67) och läsas som språkliga 
kommunikationsmedel (Eriksson & Göthlund 2004, s. 43). Diskursanalysen 
hjälper till att synliggöra representationer inom det sociala, det vill säga vad som 
kännetecknar dem och bidrar till att de fortlever (Neuman 2003, s. 34). Syftet med 
diskursanalysen är att blottlägga de myter om samhället som framställs som 
objektiva sanningar (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 47). Enligt 
diskursanalysen kan vi inte på ett enkelt sätt säga vad som är sanning och vad som 
inte är det. Vi kan däremot försöka eftersträva bästa förklaring till hur saker och 
ting är konstituerade (Alvesson & Sköldberg 1994. s. 283).  
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Två stora namn inom diskursanalysen är Laclau och Mouffe. De talar om det 
diskursiva fältet som försöker skapa entydighet (Neuman 2008, s. 60). Det innebär 
att en diskurs alltid står i förhållande till vad som utelämnas inom diskursen 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 34). Det som utelämnas kan betyda lika 
mycket för diskursen som det som finns med. Genom att identifiera hur de 
manliga mutanterna i X-Men porträtteras, blir det tydligare hur de kvinnliga 
mutanterna inte porträtteras (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 58). Vad är 
det författare och tecknare utelämnar när de väljer att porträttera kvinnliga 
mutanter på ett visst sätt? Hur ser skillnaderna mellan porträtteringen av manliga 
och kvinnliga mutanter ut?  

Diskurser försöker strukturera betydelser så att de framstår som fasta och 
oföränderliga. Då inget är statiskt kan diskurser alltid ändras och meningar kan 
alltid få nya betydelser med tiden (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 35-36). 
De bilder vi har av världen kunde sett ut på ett annat sätt och de kan förändras 
med tiden. Samtidigt förefaller vissa handlingar som helt naturliga med den 
världsbild vi skapar oss (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 11-12). Det är 
viktigt att ha i åtanke att även om diskurser är föränderliga, har de en tröghet som 
gör dem svåra att ändra (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 45-46).  

2.3 Visuell kommunikation & Semiotisk bildanalys 

Som tidigare nämnts är det inte enbart skrivna texter som kan ses som språk utan 
även bilder kan ses som språkliga uttryck (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 
67). Visuell kommunikation innebär att såväl bilder som föremål berättar historier 
om de samhällen de uppkommit i. Även de kläder som använts, ansiktsuttryck, 
poser, livsstilar och identiteter i bilder bär på betydelser (Eriksson & Göthlund 
2004, s. 23). Då språket har fått en större betydelse för spridningen av information 
har bilder ofta kommit i skymundan för tolkningen av det sociala. Dock är även 
bilder uttryck för det samtida, sociala, politiska och kulturella i samhället. 
(Eriksson & Göthlund 2004, s. 20). Samhället och sociala fenomen kan betraktas 
utifrån teckenperspektiv, även kallat semiotik (Neuman 2003, s. 39). Jag kommer 
längre ner beskriva den semiotiska bildanalysen som metod.  

För att vi ska förstå ett främmande språk behöver orden tolkas, detsamma 
gäller för tolkningen av bilder (Eriksson & Göthlund 2004, s. 43). För att kunna 
avtäcka och förstå bilderna i serietidningarna kommer jag plocka isär och 
analysera de olika tecknen som finns i bilderna.  Sedan kommer jag tolka det 
visuella i bilderna för att förstå deras innebörd. Precis som med diskursanalysen 
går det inte att vid utförandet av bildanalyser säga att det finns en generell 
”sanning” i bilderna. Vad vi däremot kan göra med hjälp av konsekvent 
bildanalys är att se tendenser till vanligt förekommande skeenden (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 170). För bilder har linjer, färg och form samma betydelse som 
orden har för den skrivna texten. En text läses linjärt i vår kultur, från vänster till 
höger. Bilder däremot är komplexa, de kan iakttas utifrån detaljer eller helhet. Vi 
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behöver med andra ord inte följa en viss ”läsordning” för att förstå en bild 
(Eriksson & Göthlund 2004, s. 22).  

Vid tolkningen av bilder räcker det inte enbart med att titta på en bild. En bild 
måste läsas av. Detta görs med hjälp av frågor som ställs till bilden (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 19). Då jag kommer använda mig av genusteorier kommer 
dessa frågor ställas utifrån feministisk bildteori: hur avbildas de kvinnliga 
mutanterna i de utvalda serietidningarna? Vilken betydelse har tecknet ”kvinna” 
fått? Vilket intryck gör det på representationen av kvinnan? (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 43). För att underlätta för läsaren kommer jag med hjälp av 
utvalda bilder1 från serietidningarna illustrera mina utsagor så att mina tolkningar 
blir lättare att förstå (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 29).  

Semiotik är läran om hur människor med hjälp av tecken kommunicerar med 
varandra och skapar mening. Semiotiken vilar på Ferdinand de Saussure och 
Charles Sanders Pierce teorier (D’Alleva 2005, s. 30). Grundtanken är att vi kan 
tyda visuella uttryck och se dem som bärare av mening och budskap (Boréus & 
Bergström 2005, s. 21). Bilder kan ha öppna eller dolda budskap som kan nås med 
hjälp av en kritisk analys. Semiotiken är ett användbart redskap för att förstå hur 
bilder kan påverka betraktaren (Eriksson & Göthlund  2004, s. 36). Med hjälp av 
semiotiken kan bilder studeras utifrån tecken. Tecken är sådant som betyder 
något, det vill säga en kommunikationsform som syftar på något (Lindgren & 
Nordström 2009, s. 37). Simon Lindgren skriver att tecken är centrala vid studier 
av populärkultur då de skapar mening (Lindgren 2005, s. 63). Enligt semiotiken 
finns det i bilder olika tecken att tolka. Det kan exempelvis vara sådant som 
försöker efterlikna hur ett objekt ser ut i verkligheten. Det kan vara kausala tecken 
som att rök är tecken på eld. Eller tecken som blivit symboler, det vill säga sådant 
som inom den givna kulturen är konventionella och godtyckliga (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 35-38). Det är viktigt att ha i åtanke att det inte går att säga att 
det finns en perfekt form för något av de ovanstående tecknen. Det handlar alltid 
om nyanser (Wærn, Pettersson & Svensson 2004, s. 24).  

Jag kommer använda mig av den semiotiska bildanalysen för analys av 
serietidningsbilderna. Detta då denna metod hjälper att identifiera och synliggöra 
de idéer och värderingar bilder ger uttryck för (Eriksson & Göthlund 2004, s. 38). 
Vid användandet av semiotiken som metod tolkas bildens olika element, 
exempelvis kläder, kroppsspråk och ansiktsuttryck, som tecken för någonting 
(Eriksson & Göthlund 2004, s. 38). Alla betydelsebärande delar identifieras för att 
sedan analyseras var för sig och tillsammans. Roland Barthes delar upp metoden i 
två nivåer. Först identifieras bildens olika tecken och deras betydelser, detta kallas 
för denotation. Sedan identifieras de värderingar och associationer som dessa 
tecken ger uttryck för, detta kallas för konnotation (Eriksson & Göthlund 2004, s. 
38). En enkel beskrivning av processen kan förklaras på följande sätt; först 
beskrivs det som ses i bilden, sedan analyseras det som ses, och slutligen görs en 
tolkning av tecknen (Eriksson & Göthlund 2004, s. 24). I den sista delen för 

                                                                                                                                                   
 
1 Ursprungsuppsatsen hade bilder. Dock har dessa tagits bort på grund av upphovsrättsliga skäl i den publicerade 
versionen. En bildförteckning finns att finna i slutet av uppsatsen.  
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tolkningen av tecknens betydelse kommer uppsatsens teoretiska delar att vävas in. 
Detta för att påvisa de sociala aspekter porträtteringen av kvinnan i 
serietidningarna ger uttryck för (Neuman 2008, s. 86).   
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3 Teori  

Genom att titta på konsthistorien kan vi se hur bilder av män och kvinnor skapar 
samtidens genusidentiteter. Redan under 50-talet talade Erwin Goffman om 
skapandet av jaget i ett socialt samspel. Vi kommunicerar till stor del med hjälp 
av kroppen och uppvisandet av vår könstillhörighet. Enligt Goffman är vår 
könstillhörighet ett upprepande av handlingar som ses som något naturligt 
(Eriksson & Göthlund 2004, s. 45-46). Hans tankar ligger till grund för Butlers 
teorier kring genus och kön som jag kommer gå närmare in på nedan.  

3.1 Att göra kön och genus 

Utgångspunkten för genusteorierna i studien är Judith Butlers resonemang och 
teorier kring kön och genus. En del feministiska teorier påstår att det finns ett 
”naturligt” kön. Det vill säga en naturlig och biologisk kvinna, men att den senare 
genom det kulturella och sociala blir till den underordnade kvinnan. Detta 
resonemang innebär att kön är det naturligt förbestämda utan kulturell eller 
politisk inverkan, medan genus är det kulturella. Enligt Butler är ett sådant 
utgångsläge i sig en diskursiv produkt som vill naturliggöra skillnaderna mellan 
natur och kultur. Att skilja mellan det naturliga och det kulturella bidrar till att 
rättfärdiga att kulturen ristar in sin mening på det naturliga och gör den till ett 
ideal (Butler 2007/1999, s. 92-95). Genus vill framstå som statiskt, något som 
alltid har funnits (Salih 2002, s. 46). För Butler är såväl genus som kön skapade 
genom diskurser (Salih 2002, s. 48). Med andra ord skapas identiteter inom det 
diskursiva. Begreppet ”kvinna” är under ständig konstruktion och förändring 
(Butler 2007/1999, s. 11). Butler menar att diskurser har makten att tala om för 
oss vad vi är och därmed vilka vi är (Chambers & Carver 2008, s. 34). Det är 
viktigt att ha i åtanke att det inte går att säga att all porträttering av kvinnan är 
objektifierande. Precis som det inte går att säga att all porträttering av män inte är 
det. Däremot är det svårt att bortse från rådande konventioner och att dessa är 
svåra att bryta sig ifrån (Eriksson & Göthlund 2004, s. 170). 

Butler använder sig av begreppet den heterosexuella matrisen, inspirerad av 
Monique Wittigs begrepp ”det heterosexuella kontraktet”. Enligt Wittig är kön en 
politisk och kulturell tolkning av kroppen som tvingar kvinnor och män i de 
heterosexuella normer som finns inom politik och kultur (Butler 2007/1999, s. 
186, 189). Den heterosexuella matrisen är den kulturella naturaliseringen av 
kroppar, genus och begär. Det innebär att de värderingar som finns i samhället 
kring sexuellt begär bör vara heterosexuella. Det är den heteronormativa 
ordningen som gör det sexuella begäret begripligt i den kultur vi lever i (Butler 
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2007/1999, s. 235-236). Enligt Butler finns det inget kön som inte gjorts till 
genus. Då vi föds in i en social värld med en viss kultur har vi ingen ”naturlig” 
biologisk kropp. Vi blir alla tilldelade ett genus redan från födseln (Salih 2002, s. 
62). Vi är inte fria att välja vilket genus vi vill tillhöra utan vi tilldelas ett (Salih 
2002, s. 50). Även om vi hade varit fria att välja hade det funnit begränsningar 
inom det givna genuset för hur vi kan agera (Salih 2002, s. 63).  

För att kunna påstå att genus är en norm behövs ett förtydligande. En norm är 
inom en social praktik det som anses vara normaliserat. Normer kan både vara 
uttalade och outtalade. De styr sociala handlingar och gör dem begripliga (Butler 
2006/2004, s. 59). Normer har ingen oberoende ontologisk status, men blir till 
ideal genom kroppsliga och sociala handlingar som reproduceras (Butler 
2006/2004, s. 65). Butler skriver om de tankar Foucault tar upp i Sexualitetens 
historia (vol 1) där han skriver att normer under artonhundratalet verkade för 
social reglering. För Foucault kan normer bland annat att visa upp sig i juridisk 
form. Det normativa går då att hitta i författningar och lagstiftningar. Även om 
normer kan stå i anslutning till makten har den inget tvång eller våldsanvändning. 
François Ewald har tagit Foucaults resonemang kring normer vidare. Han menar 
att det Foucault kallar juridisk makt, blir genom normer från ett negativt tvång, till 
normaliseringens positiva kontroll (Butler 2006/2004, s. 66-67). Genus är med 
andra ord en regulativ norm. Genus verkar genom att skapa kulturell begriplighet 
och står till grund för andra regleringar i samhället (Butler 2006/2004, s. 69). Det 
är denna hegemoni som vidare står för det performativa, upprepade, handlandet av 
genus. För Butler är genus performativt, det vill säga alltid ett görande snarare än 
ett varande (Salih 2002, s. 63). Genus är performativt då det är en upprepning av 
handlingar för vad som är feminint respektive maskulint. Kopior av kopior som är 
i ständig reproduktion (Salih 2002, s. 65-66). Genus är upprepade handlingar av 
vad kroppen ska vara. Manligt är lika med maskulint och kvinnligt är lika med 
feminint. Detta är då enligt Butler diskursiva konstruktioner. Det är diskurserna 
som gör genus och inte människor med sina ”biologiska kön”. Människans 
agerande av genus är med andra ord en effekt av diskurser och inte en orsak av 
könstillhörighet (Salih 2002, s. 62-64).  

3.2 Kroppen  

Kroppen har en särskild betydelse för den visuella kommunikationen då den mer 
eller mindre alltid är synlig. Kläder, tatueringar och skönhetsingrepp är några av 
de sätt vi uttrycker den kultur vi tillhör (Bordo 1997, s. 90). Eriksson och 
Göthlund utgår från Foucaults tankar om kroppen då de skriver att kulturella 
föreställningar kan avläsas på kroppen. Dessa föreställningar omger en viss 
kulturs normer, värderingar och även ideal (Eriksson & Göthlund 2004, s. 45-46). 
Enligt Foucault är kroppen en plats där social makt utövas på och genom (Bordo 
1997, s. 91). Även Lyndia Nead skriver om Foucaults tankar kring kroppen och 
hur kroppen i den moderna tiden blivit ett politiskt objekt som kontrolleras (Nead 
1992, s. 10).  
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Inom västerländsk bildkultur har kvinnokroppen ett estetisk värde. Den är ett 
värdeobjekt (Eriksson & Göthlund 2004, s. 91). Den betraktade nakna kroppen 
blir enligt västerländska kulturella regler för iakttagande ett åtråvärt objekt 
(Eriksson & Göthlund 2004, s. 75). Den kvinnliga kroppens funktion inom 
konsten har främst varit estetisk. Givetvis avbildas även män inom konsten men 
den manliga kroppen värderas oftast inte efter hur den ser ut (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 84). Även det som anses vara manligt är en konstruktion. Det 
finns dock en mycket central skillnad i representationen av tecknet ”man”. Män 
har genom historien haft makten och positioner, såväl kulturella som politiska, att 
själva kunna skapa och forma innehållet i tecknet ”man” (Eriksson & Göthlund 
2004, s. 76). På grund av den maktposition män haft inom konstvärlden har den 
manliga kroppen historiskt sätt fått ett annat symbolvärde. Den manliga kroppen 
har stått för normen, ordning, det civiliserade och kultur. Medan den kvinnliga 
kroppen har stått för erotisk lust, det naturliga och låga (Eriksson & Göthlund 
2004, s. 77).  

I takt med de visuella mediernas spridning blir vi allt mer medvetna om oss 
själva och vår omvärld. Den individuella medvetenheten riktar sig då inte enbart 
till vad som syns i spegeln, utan även på hur andra ser på oss och våra kroppar. 
Andras närvarande blickar blir allt mer påtagliga och reflexiviteten ökar (Eriksson 
& Göthlund 2004, s. 163-164). Enligt mångkonstnären John Berger lär sig 
kvinnor att bli betraktade. Kvinnor lär sig att se på sig själva och vad kvinnlighet 
är utifrån männens ögon. En del i att vara kvinna och kvinnlighet är att bli 
betraktad (Eriksson & Göthlund 2004, s. 165). Bilder återspeglar kulturella 
normer och värderingar i samhället samtidigt som de är med och skapar dem. Via 
synen lär vi oss vad som är eftertraktat, beundransvärt, manligt och kvinnligt. I 
skapandet av den egna identiteten kan vi i de ”rätta” bilderna känna igen oss 
själva (Eriksson & Göthlund 2004, s. 166-167). Rådande konventioner är svåra att 
bryta ifrån, särskilt när vi ständigt omges av dem. Via de bilder media ger ut lär 
sig kvinnan att det är den manliga blicken som ger ett värde. Kvinnan ska vara 
åtrådd av den manliga blicken (Eriksson & Göthlund 2004, s. 165). 

3.2.1 Den inramade kroppen & konventioner 

Den kvinnliga kroppen har varit en plats för kulturell avläsning och kommit att bli 
en ikon för den västerländska kulturen (Eriksson & Göthlund 2004, s. 72). Förr i 
tiden sågs kvinnans kropp som en främmande och osäker plats som behövde 
”tämjas” (Eriksson & Göthlund 2004, s. 117). Inom konsten har kontrollen över 
kvinnan, hennes kropp och sexualitet haft en central roll. Kontroll framträder inte 
alltid i porträtteringen av en kontrollerande handling. Att rama in, avgränsa och 
placera den kvinnliga kroppen för beskådning kan i sig ses som en form av 
kontroll (Eriksson & Göthlund 2004, s. 122). 

The female nude är ett av de sätt kvinnan och hennes kropp blivit 
kontrollerade på inom den västerländska konsten. Inom konsten finns det en 
skillnad mellan att vara naken, det vill säga nude, och avklädd, det vill säga naked 
(Nead 1992, s. 14). Den avklädda kroppen, the naked, visar upp en kropp som 
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saknar kläder. Den är blottad och har blivit fråntagen sina kläder. The naked vill 
inte vara utan kläder och är därför inte ett åtråvärt konstobjekt att betrakta. The 
nude är även den utan kläder, men på andra villkor. Den gestaltas som ett 
kulturellt ideal (Eriksson & Göthlund 2004, s. 118). På så vis blir den kvinnliga 
kroppen tillåten och tillgänglig att avnjutas som konst. Det är en nakenhet som 
fordrar åskådare (Eriksson & Göthlund 2004, s. 125). Genom detta omvandlas den 
kvinnliga kroppen till en kontrollerad kultur (Nead 1992, s. 16). Det finns 
ytterligare sätt att underlätta iakttagandet av kvinnan. Bland annat genom att 
frånta kvinnan hennes blick och ”avväpna” henne. Genom att hon vänder bort 
blicken eller blundar, blir hon mer tillgänglig för att beskådas ostört. Även en 
avhuggen kropp utan huvud som ramar in och visar sexuellt associerade 
kroppsdelar gör att kvinnans kropp enklare kan iakttas och avnjutas (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 59-60).   

Rådande skönhetsideal är ett annat sätt att rama in och kontrollera kroppen 
på. I vår tid förespråkas trimmade och slimmade kroppar, det ska vara kroppar 
utan fett och valkar (Wolf 1992, s. 183-184). Att ha kontroll över kroppen visar 
att vi passar in i de ideal som tilldelas kvinnor och män, samt har kontroll över 
andra områden i livet. Kravet på kontroll riktar sig olika mot kvinnor och män. 
Kvinnans kontroll förväntas främst vara riktad mot den egna personen och 
utseendet. Medan mannens kontroll förväntas främst handla om händelser och 
omgivningen utanför den egna personen (Eriksson & Göthlund 2004, s. 122). 
Kvinnor får tidigt lära sig att deras värde är starkt kopplad till deras utseende 
(Inness 1999, s. 149). Bland annat skriver Naomi Wolf (1992) om skönhetsmyten 
kring kvinnan. Enligt Wolf finns det ingen universell skönhet och det 
västerländska skönhetsidealet för kvinnor har inget ursprung från en platonsk 
idealkvinna (Wolf 1992, s. 10). I själva verket är det som anses vara eftertraktat 
och vackert under en viss tidsepok enbart symboler för önskvärda beteenden hos 
kvinnan (Wolf 1992, s. 12). Det är främst kvinnor som utsätts för kampanjer att 
bli snyggare, smalare och mer åtråvärda (Eriksson & Göthlund 2004, s. 122). 
Enligt Sherrie Inness förstärker innehållet i serietidningar könsskillnaderna mellan 
manligt och kvinnligt, snarare än pekar på de likheter som finns (Inness 1999, s. 
142). Bland annat är de kvinnliga karaktärerna i större utsträckning bekymrade 
över sina utseende än de manliga (Inness 1999, s. 149).   

Ur ett historiskt perspektiv har det främst varit kvinnokroppen som 
beslagtagits av vissa föreställningar och normer om hur den ska se ut. Dock börjar 
även den manliga kroppen falla offer för de föreställda normerna om hur en 
manlig kropp bör se ut (Eriksson & Göthlund 2004, s. 100). Normer och ideal är 
många gånger subtila och går obemärkta förbi oss utan att vi reagerar på dem då 
de blivit konventionella för oss (Eriksson & Göthlund 2004, s. 168). Inom konsten 
har det i första hand inte varit kvinnliga konstnärer som haft makten att ”rama in” 
och avbilda den kvinnliga kroppen (Eriksson & Göthlund 2004, s. 134). Den 
kvinnliga kroppen har inom konsten genom århundraden avbildats av män 
(Eriksson & Göthlund 2004, s. 76). Den konventionella kvinnobilden genom 
konsthistorien fram till idag har varit att kvinnans framställts som objekt för den 
manliga blicken (Eriksson & Göthlund 2004, s. 84). Då det främst varit pojkar och 
män som dragits till serietidningar har det framför allt varit deras smak och 
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fantasier som bestämt utformningen av de kvinnliga karaktärerna (Inness 1999, s. 
142). Kvinnan har genom bilder bland annat fått lära sig hur ett vackert ansikte ser 
ut samt hur välformade bröst, midja och lår ska vara för att anses åtråvärda 
(Eriksson & Göthlund 2004, s. 168). 

Winther Jørgensen och Phillips skriver att den kunskap vi erhåller om världen 
inte kan betraktas som objektiv sanning. Genom sociala processer produceras 
kunskaper som slåss om vad som ska ses som sanning. Dock tycks vissa sociala 
handlingar förefalla som helt naturliga (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 11-
12). Inom varje kultur finns det gemensamma tecken som kan förstås av alla. 
Konventioner hjälper oss i vårt talade, skrivna, kroppsliga och bildliga språk att 
kommunicera och förstå varandra. Förutom att underlätta kommunikationen 
mellan människor har konventioner i sin form en konserverande makt (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 134). Vi är alltid påverkade av kulturen vi befinner oss i 
(Eriksson & Göthlund 2004, s. 108). Enligt konsthistorikern Ernst Gombrich 
bygger alla bilder på tidigare bildtraditioner. Det innebär att vi är påverkade av 
våra mentala bilder. De mentala bilderna är i sin tur påverkade av vår omgivning 
(Eriksson & Göthlund 2004, s. 140). Det pågår en ständig växelverkan mellan de 
mentala bilderna, hur presentationen av verkligheten ser ut, samt den fysiska 
omvärlden. Rådande konventioner påverkar vad som anses vara väsentligt och 
betydelsefullt. På grund av detta kan det vara svårt för konstnärer att ändra på 
traditioner som omger en viss genre (Eriksson & Göthlund 2004, s. 17-18). 
Innehållet för tecknet ”kvinna” definieras genom sättet kroppen porträtteras. Den 
inramade kvinnan är en representation för hur kvinnan bör vara och rådande 
normer och ideologier kan avläsas inom samtidens bilder (Eriksson & Göthlund 
2004, s. 133). 
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4 Analys av den denotativa & 
konnotativa nivån  

Jag har använt mig av den semiotiska bildanalysen för analys och tolkning av 
bilderna i serietidningarna. Analysen består av den denotativa och konnotativa 
nivån. I den denotativa nivån har jag identifierat bildernas olika element och deras 
betydelser. Sedan har jag i den konnotativa nivån identifierat de värderingar och 
associationer tecknen ger uttryck för. Till min hjälp har jag använt mig av de tre 
frågorna jag skrev i metoddelen; hur avbildas de kvinnliga mutanterna i de 
utvalda serietidningarna? Vilken betydelse har tecknet ”kvinna” fått? Vilket 
intryck gör det på representationen av kvinnan? Jag har även valt att se hur män 
porträtteras i liknande situationer som de kvinnliga mutanterna. Detta för att se 
om det förekommer några skillnader i framställningen av könstillhörighet. Det är 
framförallt i dualiteten mellan det kvinnliga och manliga som det kvinnliga 
utmärker sig (Butler 2007/1999, s. 53). De bilder som analyserats finns med2 för 
att underlätta förståelsen av de olika analysnivåerna (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 29). I vissa bilder har inte alla element och tecken beskrivits då 
det inte varit av relevans för uppsatsen (Eriksson & Göthlund 2004, s. 22).  

4.1 X:EN3 1985 #1 

 
Denotativa nivån 
I bild 1 syns en manlig mutant i en hemmamiljö. Han sträcker sig mot den blå 
telefonen som står på bordet. Han blir skjuten i ryggen av vad som ser ut att vara 
en laserpistol med rosa-röd stråle. Pistolen ser futuristisk ut. Benen viker sig under 
den manliga figuren. En hand med en vit handske håller i pistolen. Vid handleden 
syns en skjorta med grön ärm. Den skjutna karaktären har på sig gröna kläder som 
verkar vara i tjockt material. Händelsen betraktas bakifrån. I bild 2 syns en 
kvinnlig mutant i förgrunden. Hon blir skjuten i ryggen av en rosa stråle. I 
bakgrunden står en figur vars ansikte inte syns på grund av skuggan som faller på 
den. Vi ser ett huvud med slutna ögon vid den vitklädda karaktären. En blå telefon 

                                                                                                                                                   
 
2 Ursprungsuppsatsen hade bilder. Dock har dessa tagits bort på grund av upphovsrättsliga skäl i den publicerade 
versionen. En bildförteckning finns att finna i slutet av uppsatsen. 
3 Värt att notera att i de första svenska översättningarna av X-Men gjordes även en svensk översättning av 
namnet till X:EN. Något som senare kom att ändras vilket märks i senare nummer.  
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syns i bilden. Den kvinnliga mutantens mun är öppen. Hon skjuter armarna bakåt 
och bröstkorgen framåt. Hon har på sig en djupt urringad vit morgonrock. 
Bröstvårtorna syns tydligt under morgonrocken. Händelsen iakttas framifrån och 
något underifrån.  
 
Konnotativa nivån 
Utifrån handsken och ärmen på skjortan syns det att det var samma karaktär som 
sköt de båda mutanterna. Båda mutanterna blir beskjutna i ryggen och de verkar 
befinna sig i samma hus. Det förstås av den blå telefonen och den avsvimmade 
karaktären vid den vitklädda figurens ben. Den manliga mutanten har väldigt 
mycket kläder på sig medan den kvinnliga har väldigt kläder lite på sig. Dock är 
det mest intressanta i bilderna hur betraktaren får ta del av de olika händelserna. 
Båda händelser betraktas något underifrån. Båda mutanterna blir beskjutna i 
ryggen, men den manliga mutanten betraktas bakifrån medan den kvinnliga 
betraktas framifrån. Hennes kropp formar en båge då hon skjuter bak armar och 
trycker fram brösten när hon blir träffad (Eriksson & Göthlund 2004, s. 127).  
 

 
Denotativa nivån 
I bild 3 syns en kvinnlig mutant under vatten. Något svart flyter vid sidan om 
henne. Det torde vara hennes cape. Hon är i takt med att ta av sig sina lårhöga 
stövlar. Det ena benet är utsträckt utan stöveln på. Det andra benet har hon nära 
kroppen samtidigt som hon försöker få av stöveln. Hon betraktas uppifrån. I bild 4 
syns tre mutanter i bakgrunden. Det finns vatten på marken omkring dem. I 
förgrunden på marken syns samma kvinnliga mutant som i bild 3. Hon har på sig 
något som ser ut som en bikini i svart latexmaterial. Hon syns bakifrån medan de 
tre manliga karaktärerna syns framifrån 
 
Konnotativa nivån 
I bild 3 betraktar vi den kvinnliga mutanten ovanifrån. Eriksson och Göthlund 
skriver att detta perspektiv kan ge en känsla av att betraktaren har makt (Eriksson 
& Göthlund 2004, s. 58). Det intressanta i bild 3 och 4 är inte främst att den 
kvinnliga mutanten klär av sig eller ligger hjälplös i en bikini. Det intressanta är 
att ingen av de manliga mutanterna behöver klä av sig eller att de ligger livlösa.  

4.2 X-Men 1991 #9 

Denotativa nivån 
I bilden 5 syns en kvinnlig mutant. Hon har på sig en svart topp och en svart cape. 
Materialet verkar vara i latex eller läder. Toppen täcker armar och bröstkorg. I 
mitten av toppen finns en guldbrosch. Hennes röda hår ser ut att vara i rörelse. 
Hon har ett sammanbitet ansiktsuttryck. Hon betraktas underifrån. I nästa bild 
(bild 6) syns samma kvinnliga mutant. Hon har samma kläder på sig som i 
föregående bild (bild 5). Här har hon huvudet lite lätt framåtlutat med ett litet 
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lurigt leende på läpparna. Ena handen håller hon i en gest som kommer 
underifrån. Även här betraktas hon underifrån.  

 
Konnotativa nivån 
Den kvinnliga mutantens kläder är väldigt utmanande (bild 5 & 6) vilket inte är 
ovanligt bland kvinnliga superhjältar och skurkar i serietidningar. Dock står 
hennes kläder ut lite mer jämfört med många andras. Hennes topp verkar stå emot 
jordens gravitationskraft och är förmodligen inte den mest optimala klädseln att 
slåss i. Båda bilderna (bild 5 & 6) betraktas underifrån. Positioneringen av hur 
hon betraktas samt den stora guldbroschen i mitten av hennes bröstkorg sätter 
hennes bröst i fokus. Tack vare handgesten (bild 6) som även den kommer 
underifrån förstärks fokus mot hennes bröst. Betraktaren uppmanas att titta där 
handen pekar (Eriksson & Göthlund 2004, s. 62). Det luriga leendet och den 
inbjudande blicken kan få betraktaren att känna någon form av relation. Den 
inviterande blicken förstärks av att hon har huvet lätt böjt framåt. Även 
handgesten som närmar sig brösten förstärker den sexuella laddningen i bilden. 
Vid en snabb anblick ser det nästan ut som att hon är på väg att beröra sina bröst 
(Eriksson & Göthlund 2004, s. 60-61).  
 
 
Denotativa nivån 
I bild 7 syns tre mutanter. I bakgrunden står en manlig mutant och betraktar de 
andra två i förgrunden. Två av mutanterna är maskerade medan den blonda 
mutanten inte är det. Den blonda mutanten ligger på marken och stödjer sig upp 
på armarna. Den ena maskerade mutanten håller upp hans huvud med ena handen. 
Det syns något under den blonda mutantens ena öga. Händelsen betraktas 
framifrån. I bild 8 ser vi samma tre manliga mutanter. Det har tillkommit en 
kvinnlig karaktär i bakgrunden i blå kläder. Den blonda mutanten har en något 
krökt kroppshållning. Den maskerade mutanten hjälper honom att stå upp och har 
ena handen placerad på hans bröstkorg. I den tredje bilden (bild 9) syns samma 
blonda mutant som syntes i de två tidigare bilderna. Han har på sig en överdel 
som täcker bröstkorgen och ena armen. Underdelen består av något som liknar ett 
par svarta briefs. Han har lårhöga stövlar. Det ser ut som att hans kläder gått 
sönder då de är i trasor med hängande tyg.  Han står med armarna lutandes mot 
midjan och ena benet något upphöjt. Framför honom syns en fastbunden manlig 
mutant. Alla tre bilder betraktas framifrån i en horisontell vinkel.  
 
Konnotativa nivån 
I bild 7 syntes den manliga mutanten stödja sig upp med hjälp av ena underarmen. 
Det som syns under ena ögat på kinden liknar en tår. Att gråta är en 
känslohandling som oftast associeras som kvinnligt. I båda de två första bilderna 
ser han väldigt svag och uppgiven ut (bild 7 & 8). Betraktarens blick placeras i 
dessa bilder i en horisontell vinkel vilket ger känslan av identifikation och närhet 
med den avbildade (Eriksson & Göthlund 2004, s. 58). I bild 7 ligger den blonda 
mutanten på marken och kan knappt hålla upp sig själv. I bild 8 ser vi hur han får 
hjälp från en av sina mutantvänner. Allt detta bidrar till känslan att han är ”svag”. 
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Den feminiserande känslan förstärks av bild 9 där han står i en pose som 
konventionellt sett ser feminint ut. Den blonda mutantens kläder sticker ut jämfört 
med de andra manliga karaktärernas. Hans kläder liknar mer de kvinnliga 
karaktärernas än de manliga.  Likt många kvinnliga mutanter har han mindre tyg 
på kläderna än de manliga mutanterna.  
 
 
Denotativa nivån 
I denna bild (bild 10) syns en kvinnlig mutant liggandes på marken. Hon ligger 
med armarna utmed sidorna. Hennes ben är något upphöjda och ryggen är 
uppskjuten. Hon ser ut att vara medvetslös. Huvudet lutar lätt bakåt, ögonen är 
slutna och hennes mun är halvt öppen. Hennes röda hår ligger utspritt runt henne. 
Under henne brer sig hennes cape ut på marken. Hon har samma överdel på sig 
som beskrivits tidigare (bild 5). Underdelen på hennes klädsel är en smal trosa och 
hon har lårhöga stövlar. Materialet verkar vara i latex eller läder. Även en annan 
kvinnlig mutant syns på bilden. Ena armen har hon mot marken, den andra håller 
hon mot sin hals. Hon sitter på knä. Hennes kläder är färgstarka. Händelsen 
betraktas ovanifrån. 
 
Konnotativa nivån 
Betraktarens blick placeras ovanifrån vilket ökar dramatiken i bilden (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 52). Detta perspektiv ger även en känsla av att betraktaren har 
makt över karaktärerna (Eriksson & Göthlund 2004, s. 58). Den kvinnliga 
mutanten i svart ligger passivt med sin vältrimmade kropp på marken och med 
ryggen krökt. Detta tillåter betraktaren att iaktta henne i lugn och ro (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 121). Att leka med texturer för att väcka olika känslor är vanligt 
förekommande inom konst. Capen ser hård och ”taggig” ut. Medan hennes kropp 
och hår ser mjukt ut (Eriksson & Göthlund 2004, s. 132). Den latexliknande 
utstyrseln påminner om kläder som kan ses inom bondage. Hennes bakåtlutade 
huvud, slutna ögon och öppna mun är en symbol för passiv sexualitet (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 116). Hålrummet mellan hennes ben formar en svart triangel, 
vilket gör att blicken dras till hennes kön (Eriksson & Göthlund 2004, s. 62). 
 
 
Denotativa nivån 
I bild 11 och 12 ser vi bakdelen på två kvinnliga mutanter. I den första bilden 
(bild 11) syns rumpan på en kvinnlig mutant med ett par svarta underdelar i latex- 
eller lädermaterial. Framsidan och baksidan på trosorna hålls ihop med en 
guldfärgad ring. Den kvinnliga mutantens ben är öppna och vi ser halva hennes 
ben och lårhöga svarta stövlar. I bild 12 ser vi bakdelen på en mutant iklädd 
latexliknande tights. Ovanför rumpan finns en cirkel med ansiktet på en kvinnlig 
mutant i. I bakgrunden står en manlig mutant med ansiktet mot oss. Bild 13 visar 
baksidan av en manlig mutant. 
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Konnotativa nivån 
Något intressant och genomgående i flera av tidningarna är hur den kvinnliga 
kroppen ramas in och blir avhuggen olika kroppsdelar. I bild 11 syns bakdelen på 
en kvinnlig mutant. Cirkeln i bild 12 med en kvinnlig mutants ansikte i  
underlättar för betraktaren att förstå att det är bakdelen på en kvinna som syns. 
Detta är en vanligt förekommande positionering för kvinnliga superhjältar och 
skurkar i serietidningar. De kvinnliga kroppsdelarna syns i förgrunden samtidigt 
som hon för en dialog eller iakttar något i bakgrunden av bilden. Den avhuggna 
kroppen som visar upp signifikant sexuella kroppsdelar är även vanligt 
förekommande bland reklambilder. Den avhuggna kroppen ramar in kvinnan som 
ett tillgängligt objekt att betrakta och att avnjuta i lugn och ro (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 60). Bakdelen på den manliga mutanten (bild 13) ramas inte in 
på samma sätt som de två kvinnliga mutanterna. I denna bild syns den manliga 
mutantens armar och ben, rumpan på den manliga mutanten syns inte. 

4.3 X-Men 1994 #5 

Denotativa nivån 
I bild 14 syns en kvinnlig mutant som flyger. Hennes huvud är bakåtlutat, ögonen 
slutna och hon har ett leende på läpparna. Vid axlarna har hon två röda symboler 
med svarta streck på. Hon har en heltäckande dräkt på sig som verkar vara vit- 
eller silverfärgad. Hon håller i sin cape med båda händerna. Hon har ett guldfärgat 
bälte i midjan och två guldarmband på vardera handled.  Hon betraktas ovanifrån.  
I bild 15 syns en annan kvinnlig mutant. Hennes hud är blå och håret rött. En 
guldfärgad liten döskalle syns vid pannan. Hon har, vad som ser ut att vara, en 
ljusblå-vit tight överdel på sig. Hennes ena hand är uppe framför ansiktet och hon 
betraktar den med en tom blick. Hon har ett leende på läpparna. Hon är avskuren 
och bara hennes överkropp går att se. Hon syns från nära håll.  
 
Konnotativa nivån 
Det skiljer bara tre år mellan detta nummer och föregående. Något som utmärker 
sig i detta nummer är hur kropparna ändrats. Den kvinnliga mutanten som syns i 
bild 15 är samma karaktär som synts i bland annat bild 3. Även i denna bild (14) 
ser vi som tidigare nämnts, det bakåtlutade huvudet, slutna ögonen och munnen 
något öppen. Hon ser upprymd och exalterad ut. De röda märkena med svarta 
streck på formar varsitt X. Märkena som är placerade vid axlarna något ovanför 
brösten gör att blicken dras till dem och därmed även hennes bröst som verkar 
ökat några kupstorlekar. Att placera betraktaren i en hög vertikal vinkel ger en 
känsla av makt (Eriksson & Göthlund 2004, s. 58). I bild 15 är det svårt att avgöra 
om den kvinnliga mutanten är påklädd eller naken. Hennes topp är så tajt att det 
lika gärna hade kunnat vara färgskiftningar i hennes blåa hud som går mot 
ljusblått och vitt, eller kroppsmålning. Hon ser mer naken ut än påklädd. De 
ljusaste delarna av bilden går över hennes bröst och mage vilket gör att blicken 
dras dit. The female nude gör sig extra tydlig här. Denna bild är vad man inom 
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konstvärlden skulle kalla naken och inte avklädd. Det är en nakenhet som tillåter 
betraktaren att iaktta henne i lugn och ro (Eriksson & Göthlund 2004, s. 118). Den 
tomma blicken ökar känslan av passivitet vilket är en viktig del av the female 
nude.  

4.4 X-Men 2000 #3 

 
Denotativa nivån  
I bild 16 syns tre karaktärer. Vi ser en kvinnlig mutant centrerad i bilden. På ena 
sidan syns en pojke med glasögon. På andra sidan mot tegelväggen syns en 
karaktär med ett spjut i handen. Den kvinnliga mutanten har lila kläder och vitt 
hår med ett svart band i håret. Hon har armarna ut med sidorna och trycker fram 
bröstkorgen. Hon tittar neråt. Som på många andra bilder ser vi inte hennes blick 
då hennes ansikte är vänd åt sidan. Händelsen betraktas ovanifrån. I bild 17 syns 
en kvinnlig mutant gå genom en tegelvägg. Hennes nersläppta hår och kläder är 
blöta. Färgerna i hennes kläder är gul och svart. Materialet verkar vara i latex. 
Hon har gula höga handskar och lårhöga stövlar på sig. I midjan har hon ett bälte 
med en symbol i mitten som formar ett X. Hennes blick tittar neråt. I bild 18 ser vi 
samma kvinnliga mutant. Hon står i förgrunden och två andra karaktärer syns i 
bakgrunden. Hennes klädsel är svart längs med sidorna av kroppen. Över 
bröstkorg och hela vägen ner mellan benen är den gul. I midjan har hon ett skärp 
med ett spänne framtill som är rött med ett svart X på. Materialet i kläderna verkar 
vara i latex. Bilderna betraktas snett underifrån. I bild 19 ser vi en manlig mutant. 
Enbart ansiktet syns. Han har ett svart pannband. Hans ögon är röda och blicken 
tittar rakt fram. Bilden betraktas rakt framifrån i ögonhöjd från ett nära håll.  
 
Konnotativa nivån 
I bild 16, 17 och 18 syntes hur två kvinnliga mutanter porträtterats i tidningen. Det 
var svårt att hitta en bild där den manliga mutanten (bild 19) porträtteras på 
samma sätt som de två kvinnliga mutanterna. I de flesta bilder porträtteras den 
manliga mutanten i färd med ett slagsmål. Eller i nära profilbild. Att placera 
betraktaren i ögonhöjd ger en känsla av jämlikhet (Eriksson & Göthlund 2004, s. 
58). Det som utmärker sig i bild 18 är den kvinnliga mutantens kläder. Förutom 
att kläderna är så tajta att det ser ut som kroppsmålning, är valet av färgläggning 
intressant. Den gula färgen över bröstkorgen gör att blicken fästs dit. Den gula 
färgen skapar även en triangelform som pekar nedåt mot hennes kön. Skärpet med 
den röda symbolen och x:et i mitten gör att blicken dras till hennes midja och 
mage. 
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Denotativa nivån  
Det är mycket som händer i denna bild (bild 20), därför har jag valt att fokusera 
på de delar av den där mutanterna är med. I denna bild syns tre mutanter. En 
kvinnlig längst upp, en manlig på sidan av bilden samt ännu en kvinnlig längst 
fram. Andra varelser finns med i bilden. Även olika vapen syns. Den kvinnliga 
mutanten längst upp verkar hoppa eller flyga. Den manliga mutanten står i splitt. 
Den kvinnliga mutanten längst fram svankar och vrider samtidigt kroppen mot 
sidan.  
 
Konnotativa nivån 
Det som gör denna bild (bild 20) intressant är hur tecknare hjälper betraktaren att 
fästa blicken på olika element. Blicken dras till den kvinnliga mutanten längst upp 
i bilden med hjälp av ett svärd med vit blad som pekar mot henne. Även ett längre 
svärd med vit blad hjälper betraktarens blick mot den andra kvinnliga karaktären i 
förgrunden av bilden. Svärdet pekar mot hennes bakdel vilket gör att blicken fästs 
där. Det visuella förstärks av att hon trycker upp brösten samtidigt som hon 
svankar. Det finns även ett svärd, samt något liknandes ett rör som pekar mot 
hennes bröst (Eriksson & Göthlund 2004, s. 62). Även det gula på framsidan av 
hennes kläder sticker ut extra mycket då resten av bilden är i ganska dova färger. 
Det finns inget i bilden som hjälper oss att dra blicken mot den manliga 
karaktären. 
 

4.5 X-Men 2006 #2 & #3 

 
Denotativa nivån 
I bild 21 syns två kvinnliga mutanter. Den ena har synts i tidigare bilder och har 
samma kläder på sig som beskrivits i bild 18. Hon syns även i bild 22. Dessa två 
bilder betraktas båda något underifrån. Den andra kvinnliga mutanten (bild 21) 
har vita kläder på sig med en magkort överdel, cape och vita byxor. Hon syns 
även i bild 23 i porträtt från nära håll. Den kvinnliga mutanten i bild 24 har synts i 
flera andra bilder, bland annat bild 3 och 14. I denna bild från sidan. Hon har 
armarna utmed sidorna och skjuter fram bröstkorgen. Hennes huvud är bakåtlutat, 
ögonen slutna och munnen öppen. Det slår ner en blixt bakom henne. 
 
Konnotativa nivån 
Formatet i dessa två nummer från 2006 skiljer sig från tidigare år. Bilderna är 
skurna på ett annat sätt och det är färre bilder på varje sida. Det är även flera 
bilder som täcker hela sidor eller ramar in ansiktena på karaktärerna (bild 23). I 
bild 21 syntes två kvinnliga mutanter. Båda de kvinnliga mutanterna i bild 22 och 
24 har synts i flera tidigare bilder. Här verkar deras byststorlekar minskat några 
storlekar från tidigare nummer. I bild 21 & 22 har skärpet i midjan på den 
kvinnliga mutanten förflyttats närmare hennes kön och är här placerad på 
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höfterna. Dock är hon inte lika kurvig som i tidigare bilder (bild 17). I bild 24 
syns den karaktäristiska kroppshållningen med armarna bakåt och bröstkorgen 
framskjuten. Även det  bakåtlutat huvudet, slutna ögonen och öppna munnen syns. 
Det övre blixtnedslaget hjälper blicken att dras till hennes bröstkorg (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 62). 
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5 Tolkning    

Med den semiotiska bildanalysen plockades serietidningsbilderna isär för den 
denotativa- och konnotativa nivån. Utifrån ett feministiskt perspektiv har sedan 
framställningen av tecknet ”kvinna” i serietidningarna tolkats.  

5.1 Tecknet ”kvinna”  

I de två första tidningarna från 1985 och 1991 har de kvinnliga, och även de 
manliga, mutanterna normala och proportionerliga kroppar. De flesta mutanter har 
slanka och realistiska kroppsformer. Det som framträder i dessa två nummer är 
det konventionella sätt de kvinnliga mutanterna ramas in på. Hur den manliga och 
kvinnliga mutanten porträtteras i bild 1 och 2 är väldigt intressant. I bild 1 syntes 
den manliga mutanten bli beskjuten bakifrån med knäna vikandes under sig. I bild 
2 syntes samma handling. En kvinnlig mutant blev skjuten bakifrån men 
betraktaren får se händelsen framifrån. Istället för att falla ihop med knäna 
vikandes under sig som den manliga mutanten skjuter hon istället fram 
bröstkorgen och öppnar munnen. Även val av klädsel för de olika mutanterna är 
intressant. Den kvinnliga mutanten har betydligt mindre och avslöjande kläder än 
den manliga. Det är även intressant i tidningen från 1985 hur de manliga 
mutanterna är representerade på varje sida i den pågående berättelsen. Medan den 
kvinnliga mutanten endast är med på ett fåtal sidor (X:EN 1985). I tidningen från 
1991 ramas kvinnans kropp in på ett tydligare och konventionellare sätt och hon 
blir ännu mer ett objekt för att avnjutas och beskådas (bild 5, 6 & 10). Ett 
intressant inslag är även framställningen av den manliga mutanten som syns i bild 
7, 8 och 9. Han porträtteras som svag och känslosam (bild 7 & 8). Feminiseringen 
av honom förstärks av att han i bild 9 står i en ställning som konventionellt anses 
vara feminint.  

Under mitten av 90-talet och början på 00-talet sker en drastisk förändring av 
mutanternas kroppar. De kvinnliga mutanterna verkar ha genomgått plastikkirurgi 
med bröstförstoring. Även de manliga mutanternas kroppar ser annorlunda ut och 
är mycket mer muskulösa jämfört med tidigare år (bild 12). Tittar vi på andra 
populärkulturella områden under samma tidsperiod fanns där andra genres med 
inslag av stora bröst. Bland annat den populära TV-serien Baywatch där 
storbystade tjejer och vältränade killar spelade badvakter. Samma skönhetsideal 
går att avläsa i de två olika populärkulturella områdena under samma tidsperiod. 
De stereotypiska porträtteringarna av kvinnan är väldigt tydliga i numren från 
mitten av 90-talet och början på 00-talet. Det går att se en tydlig förvandling av 
kropparna från 1985 till 2000. Den kvinnliga kroppen ramas in och kontrolleras 
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allt tydligare genom åren. De återupprepande handlingarna, det performativa, för 
vad som anses vara kvinnligt och feminint förstärks allt eftersom i 
serietidningsbilderna. Performativitet är det ständiga upprepandet av handlingar 
som i och genom kroppen naturaliserar genus (Butler 2007/1999, s. 28). Det sätt 
tecknet ”kvinna” framställs inom serietidningsbilderna försöker ge genus en inre 
essens. Detta går att härleda till den heterosexuella matrisen som är den kulturella 
naturaliseringen av kroppar, genus och begär. Vilken könstillhörighet mutanterna 
har är väldigt tydligt. Den heteronormativa ordningen begripliggör sexuellt begär i 
vår kultur. Bland annat är det svårt att hitta manliga mutanter som porträtteras 
med huvudet bakåtlutat, ögonen slutna och munnen halvt öppen. Kanske är det så 
för att detta anses vara en symbol för passiv sexualitet och ett tecken på tillåtelse 
att bli penetrerad (Eriksson & Göthlund 2004, s. 116).   

I de två tidningarna från 2006 har det skett en förändring i hur kvinnan 
porträtteras och ramas in. Bland annat har byststorlekarna minskat. I de olika 
bildrutorna ramas inte kvinnan in på samma sätt som i tidigare nummer. 
Kropparna är inte avhuggna utan huvud och andra kroppsdelar. Dessutom har de 
kvinnliga mutanterna inte blivit fråntagna sina blickar med bortvända ansikten 
eller slutna ögon (bild 23). Kvinnan porträtteras inte på samma konventionella sätt 
som varit tydligt i nummer från tidigare år. Genom att titta på två av de kvinnliga 
mutanter som förekommer i flera bilder genom åren går det att se en tydlig 
förändring i framställningen av kvinnan. Den kvinnliga mutanten i bild 20 går 
från en storbystad sexigt svankande karaktär, till en ung tjej som ser ganska vanlig 
ut (bild 22). Däremot porträtteras den kvinnliga mutanten i bland annat bild 2, 14 
och 24 på ett genomgående stereotypiskt sätt. Även i det senaste numret från 2006 
(bild 24) intar hon en ställning som är vanligt förekommande och stereotypiskt för 
porträtteringen av kvinnan. Det bakåtlutade huvudet, de slutna ögonen och öppna 
munnen (Eriksson & Göthlund 2004, s. 116).  

De analyserade tidningarna visade alla konventionella uttryck för hur tecknet 
”kvinna” framställs. The female nude syns genomgående i de olika numren. Detta 
på grund av att mutanternas kläder är så pass tajta att de lika gärna hade kunnat 
vara kroppsmålningar. Bland annat syntes det i bild 15 en mutant som såg mer 
naken än påklädd ut. Det måste dock poängteras att i tidningen från 2006 har det 
skett förändring i både bildformat och det sätt kvinnans kropp kontrolleras på och 
ramas in. De kvinnliga karaktärerna ser mer realistiska ut än tidigare nummer. 
Deras kroppar ramas heller inte in på samma konventionella sätt som tidigare.  

 

5.2 Avslutning 

Som nämnts tidigare ligger serietidningar till grund för en hel del andra 
populärkulturella områden som Tv-serier och filmer. Populärkulturella uttryck bör 
ta mer plats i statsvetenskapliga analyser. Detta då de dels återspeglar normer som 
finns i samhället, dels är delaktiga i att förstärka och reproducera rådande idéer 
och föreställningar. Bilder har en avgörande vikt för skapandet och 
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reproduktionen av normer och ideal för vad som är kvinnligt, respektive manligt i 
samhället (Eriksson & Göthlund 2004, s. 19).  

Med de visuella mediernas allt större inverkan i våra liv ökar medvetenheten 
över kroppen. Människor är sociala varelser som påverkas av de bilder som omger 
dem (Eriksson & Göthlund 2004, s. 167). Tack vare skönhetsmyten påminns 
kvinnor ständigt om hur de bör se ut med hjälp av de ständiga bildflöden och 
skönhetskampanjer de utsätts för. Kvinnans identitet är stark förknippat med 
hennes utseende (Wolf 1992, s. 12). Den kvinnliga kroppen har med hjälp av 
bilder ramats in och kontrollerats genom århundraden. Genom genusnormer och 
konventioners makt har kontrollen och övervakningen av den kvinnliga kroppen 
nu börjat utövas av kvinnor själva. Likt ett panoptikon som ständigt övervakar 
kvinnan och vad som kännetecknar kvinnlighet (Bartky 1997, s. 149). Makten 
över kroppen utövas bland annat genom självreglering där varje individ övervakar 
den egna kroppen (Nead 1992, s. 10).  Kvinnor jämför sig med varandra och män 
jämför kvinnor med konstgjorda ideal (Wolf 1992, s. 262). Enligt Naomi Wolf 
skapar dessa ideal hägringar för hur kvinnan ska se ut och bör vara. Dessa ideal 
skadar inte enbart kvinnor utan även män tar skada av dem (Wolf 1992, s. 170). 
Unga människors verklighetsuppfattningar och identitetsskapande påverkas av de 
bilder som omger dem (Eriksson & Göthlund 2004, s. 20-21). Populärkulturella 
bilder skapar ideal, normer och värderingar i samhället. De heteronormativa ideal 
som finns i samhället påverkar synen på genus och de två könens biologiska 
”natur” (Butler 2007/1999, s. 235-236). Som Butler nämnt har diskurser makten 
att tala om för oss vad vi är och därmed vilka vi är (Chambers & Carver, 2008, s 
34). Framställningen och porträtteringen av kvinnan i serietidningarna kan bidra 
till att förstärka rådande normer, värderingar och stereotyper i samhället. Bilder 
bär på budskap och ett enformigt bildutbud i samhället bidrar till stereotypa ideal 
och syn på kön (Eriksson & Göthlund 2004, s. 168). Konventioner är som mest 
effektiva när vi inte märker dem utan förefaller oss som helt naturliga (Eriksson & 
Göthlund 2004, s. 84).  

5.2.1 Vidare forskning 

Resultatet i denna studie skulle kunna ligga till grund för vidare forskning av 
andra serietidningar. Det hade varit intressant att i en större studie även analysera 
handlingarna i serietidningarna. Ytterligare ett intressant område hade varit att 
undersöka om serietidningar med framträdande starka kvinnliga karaktärer bygger 
på konventionella stereotyper eller inte. Även forskning av de filmer som bygger 
på serietidningar hade varit intressanta för en studie. Det hade även varit 
intressant att i en större studie undersöka olika populärkulturella områden som 
exempelvis Tv-serier och reklam under en viss tidsperiod. Detta för att se vilka 
innebörd olika populärkulturella områden ger till tecknet ”kvinna” under samma 
tidsperiod.  
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