
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Abstract 

In 2013 Marvel Comics announced their all new superhero Ms. Marvel, a sixteen-year-old 

Muslim girl of Pakistani descent. While still not published, the story’s main character Kamala 

Khan was subject to an avid debate in newspapers like the Guardian, the New York Times and 

al-Jazeera English. Aiming to examine how Islam, Muslims and Islamic identity is represented 

throughout the first arc of the story, this thesis engage in a critical close reading of the superhero 

comic Ms. Marvel. The analytical framwork is based on earlier comics scholarship that shows 

how American mainstream comics has historically functioned as reproducers of contemporary 

identity politics. I argue that the development of Kamalas Islamic identity is deeply interwoven 

with her development as an American superhero. Therefore this study concludes that the 

superhero comic Ms. Marvel mirrors contemporary Muslim-American identity politics in a post 

9/11 context, presenting a self-confident, morally righteous and fair Muslim-American 

superhero.  
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1 Inledning 

Om vi föreställer oss en ung, smart, kvinna med pakistanskt ursprung och ambition att bli en 

förebild för unga är det svårt att inte associera karaktärsdragen med den omtalade Malala 

Yousafzai. I december 2014 tog Malala emot Nobels fredspris för sin kamp för unga flickors 

rättigheter, men det finns en liknande person som aspirerar på att rädda världen. Ungefär ett år 

tidigare, i november 2013, annonserade seriejätten Marvel Comics att en sextonåring vid namn 

Kamala Khan strax efter årsskiftet skulle debutera som den amerikanska superhjälten Captain 

Marvels efterföljare. Inför publiceringen berättade författaren bakom den nya ”Ms. Marvel” om 

seriens innehåll och utgångspunkter som bland annat skulle kretsa kring kampen mellan att 

”förena [hur det är] att vara en amerikansk tonåring med de konservativa sederna från hennes 

[Kamalas] pakistanska muslimska föräldrar.”1 Det dröjde inte länge innan Marvels satsning på 

den unga muslimska hjältinnan från Jersey City blev ett omdiskuterat ämne på kultursidorna i 

tidningar som New York Times, the Independent, the Telegraph och the Guardian. Skribenterna 

menade att Marvel i och med publiceringen markerade en brytpunkt i kampen mot stereotypa 

bilder av muslimer i media, och att Kamala var den superhjälte som en gång för alla skulle göra 

upp med negativa representationer av islam inom populärkulturen.2  

Hyllningarna till Marvel och tillskottet i deras hjälte-pantheon möttes även av kritiska inlägg, 

som bland annat poängterade serieformatets begränsade målgrupp och förmåga att påverka 

allmänna diskurser om islam. Religionssociologen Leon Moosavi betonade framförallt det 

faktum att Kamalas religiösa identitet snarare framhävdes än togs för givet, vilket visar att 

islamisk religiositet fortfarande inte är oproblematiskt i förhållande till amerikanska 

huvudrollsinnehavare. Marvels nya satsning, avslutade Moosavi cyniskt, handlar snarare om att 

identifiera och tillgodose ytterligare en del av seriemarknaden än att normalisera bilden av 

muslimer i populärkultur, vilket inte kommer ske ”förrän Spiderman konverterar till islam!”.3 

Att Kamala, precis som Malala, lyckades väcka starka reaktioner och slå världen med häpnad 

redan innan hon hunnit axla rollen som ung muslimsk förebild, är en av utgångspunkterna för 

att närmare undersöka 2000-talets Ms. Marvel. 

                                                           
1 http://marvel.com/news/comics/21466/all-new_marvel_now_qa_ms_marvel, citat ”struggles to reconcile 
being an American teenager with the conservative customs of her Pakistani Muslim family.” Min översättning. 
2 Gustines, George Gene, New York Times, 2013-11-05, Janmohamed, Shelina The Telegraph, 2013-11-06, Khan, 
Muaaz, The Guardian, 2013-11-13, Sabbiyah, Pervez, The Independent, 2013-11-14. 
3 Moosavi, Leon, Al-Jazeera English, 2013-11-27. Citat: ”untill Spiderman converts to Islam!” Min översättning. 

http://marvel.com/news/comics/21466/all-new_marvel_now_qa_ms_marvel
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1.1 Problem  

Sedan elfte-september-attentaten 2001 har bilden av islam och muslimer i USA präglats av 

negativa representationer i media och populärkultur. Stereotypa framställningar har förvisso 

existerat även före sekelskiftet, men kan sägas ha förstärkts som ett resultat av attentaten i 

Madrid (2004) och London (2005) och det pågående ”kriget mot terrorismen”. Inte sällan 

framställs muslimer som en homogen och dogmatisk minoritet utan inre politiska, sociala, 

etniska eller religiösa skillnader.4 I samband med den danska tidningen Jyllands-Postens 

publicering av tolv Muhammad-karikatyrer år 2005 tog en intensiv politisk debatt återigen fart 

kring muslimers integration i Europa, yttrandefrihet och demokratiska medborgerliga 

rättigheter.5 Tidningsdebatten kring Ms. Marvels annonsering avslöjar att föreningen mellan 

islamiska och amerikanska identiteter fortfarande framstår som något som inte är helt 

friktionsfritt, vilket förklarar skribenternas förhoppningar om att seriens författare ska lyckas 

lyfta fram ett nytt narrativ med positiv utgång. 

Vidare menar genusvetaren (och serieforskaren) Lillian Robinson att en stor del av det som 

skrivits om serier antingen är knutet till seriebranschens egna producenter, eller tenderar att 

uppmärksamma manliga superhjältar i olika sammanhang vilket är problematiskt av flera skäl.6 

Indeed, the overwhelming majority of books devoted to the female superhero […] can most 

charitably be characterized as ”un-critical”, describing, detailing, and cherishing their subject, rather 

than analyzing it.
7
 

Framväxten av muslimska superhjältar som positiva förebilder i en efter-elfte-september-

kontext är inget nytt fenomen. Tidigare forskning, vilket jag kommer återkomma till nedan, har 

bland annat fokuserat på hjälteskaran i Teshkeel Comics The 99 och Marvel Comics Dust i X-

Men som representanter för superhjältar med muslimska förtecken. Mot bakgrund av Ms. 

Marvels aktualitet, den bakomliggande debatten kring Kamala och behovet av studier om serier 

i allmänhet och kvinnliga superhjältar i synnerhet, menar jag att det finns ett behov av att 

närmare undersöka hur islam och muslimer representeras i Ms. Marvel 2014.  

                                                           
4 Morey, Peter & Yaqin, Amina, Framing Muslims: Stereotyping and Representation after 9/11, Harvard 
University Press, Cambridge, 2011, s.1–5, Jfr Durkay, Laura, The Washington Post, 2014-11-02. 
5 För en ingående diskussion kring Jyllands-Posten och Muhammad-karikatyrerna se Klausen, Jytte, The 
Cartoons that Shook the World, Yale University Press, New Haven, 2009.  
6 Robinson, Lillian, Wonder Women: Feminisms and Superheroes, Routledge, New York, 2004, s.2, 6–8. 
7 Robinson, 2004, s.6. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Den här uppsatsens huvudsakliga syfte är att belysa hur islam, muslimer och islamisk identitet 

konstrueras och representeras i text och bild i första säsongen av Ms. Marvel, för att förstå hur 

detta populärkulturella uttryck speglar en identitet- och minoritetsorienterad politik som präglar 

det amerikanska samhället. Undersökningen fyller på så sätt även en lucka i ett bredare 

forskningsfält, som belyser framväxten och funktionen av muslimska och kvinnliga superhjältar 

i en efter-elfte-september-kontext i USA. Jag avser besvara följande frågor: 

 Vilka referenser till islamiska symboler och teman är meningsbärande för Kamala 

Khans identitetsskapande i text och bild i första säsongen av Ms. Marvel 2014? 

 Hur konstrueras Kamalas religiösa identitet i förhållande till hennes familj och rollen 

som superhjälten Ms. Marvel? 

 Varför skildras Kamalas islamiska identitet som en så tydlig del av hennes 

superhjälteidentitet? 

 

1.3 Material och metod 

Mitt källmaterial utgörs av serietidningen Ms. Marvel (2014) som producerats av författaren G. 

Willow Wilson och tecknaren Adrian Alphona. Wilson, som är muslimsk konvertit, har bland 

annat tidigare författat de prisbelönta serierna Cairo (2008), Air (2009) och romanen Alif the 

Unseen (2012).8 Ett Ms. Marvel-lösnummer omfattar ca 20 sidor och finns tillgängligt i digitalt 

format från www.marvel.com för $2,99/styck. I mitten av oktober 2014 släpptes ett 

samlingsalbum (Ms. Marvel Vol. 1) med säsongens första fem nummer vilket går att få tag på 

via svenska återförsäljare. Materialinsamlingens avgränsning är delvis gjord av praktiska skäl: 

i januari 2014 släpptes ett introduktionsnummer till Ms. Marvel i albumet All New Marvel Now 

Point One #1, vilket markerar studiens början. Första lösnumret av Ms. Marvel släpptes därefter 

i februari och i skrivande stund har tio av säsongens tolv nummer publicerats vilka anger 

undersökningens bortre gräns. Vidare menar jag att pilotsäsongen är särskilt intressant med 

hänsyn till de uttalanden seriens författare G. Willow Wilson och redaktören Sana Amanaat 

gjorde inför publiceringen vilket även föranledde de höga förväntningarna på Kamala. ”In the 

first arc, Kamala is her own primary obstacle. She has to grapple with overwhelming new 

powers […] and juggle becoming a teen super hero with the expectations of her conservative, 

                                                           
8 http://gwillowwilson.com. 

http://www.marvel.com/
http://gwillowwilson.com/
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Pakistani family […] Crises. Kebabs. Coming-of-age. It's all there.”9 Första säsongen kretsar 

därmed i huvudsak kring Kamalas identitetsskapande som ung amerikansk muslim, vilket inte 

bara väcker frågor kring hur författarna valt att etablera huvudrollen, miljön och karaktärerna 

kring henne, utan även motiverar uppsatsens övergripande syfte. 

Ms. Marvel är en superhjälteorienterad äventyrsserie som utspelar sig i det s.k. Marvel-

universumet där samtliga av förlagets hjältar förutsätts verka, interagera med jämna mellanrum 

och ibland även kämpa mot varandra i olika specialnummer. På så sätt knyter serien an till 

Marvels övergripande hjältenarrativ i syfte att nå en så bred målgrupp som möjligt.10 Den 16:e 

november 2014 låg samlingsalbumet på andra plats på New York Times lista över bästsäljande 

serier.11 Serien kan på så sätt klassas som ”mainstream”, avsedd för en bredare amerikansk 

publik. Serietidningsproduktion är både individuella och kollektiva projekt där allt från enskilda 

personer till hela arbetslag är involverade. När en (eller flera) författare är klar med manus tar 

en tecknare vid och inte sällan lämnas utkastet vidare till illustratörer i flera led som skuggar, 

målar och justerar linjer innan dialogen fylls i och serien går till sluttryck. Denna process kallas 

ibland för ”Marvel-metoden” och har kännetecknat tidigare Marvel-serier som t.ex. X-Men.12 

Denna produktionsprocess innebär att mainstreamserier, även när de har en namngiven 

manusförfattare och huvudtecknare, är skapade genom en kollektiv process och det är ofta svårt 

att skriva fram enskilda författarens intentioner.  

Serier som empiri kan behandlas både som skriftliga och bildbaserade källmaterial.13 Jag har 

valt att göra en ideologikritisk närläsning av Ms. Marvel, i syfte att förstå hur islamisk identitet 

fungerar i det övergripande superhjältenarrativet. Genom att inte bara betrakta serien som ett 

underhållningsmedium, utan även som en kanal för upphovsmännen att uttrycka sina 

ambitioner och skapa positiva förebilder för sina läsare, kan vi med hjälp av den ideologikritiska 

analysen läsa ut:  

[…] mer eller mindre tydliga föreställningar och värderingar som präglar hur [författaren] ser på 

människan, samhället och världen. Ofta är den [ideologin] knuten till en viss grupp, bidrar till dess 

sammanhållning och uttrycker dess strävanden och intressen.
14  

                                                           
9 http://marvel.com/news/comics/21466/all-new_marvel_now_qa_ms_marvel. 
10 Wolk, Douglas Reading Comics: How Graphic Novels Work and What They Mean, Da Capo Press, Cambridge, 
2007, s.90–92.  
11http://www.nytimes.com/best-sellers-books/2014-11-16/paperback-graphic-books/list.html.  
12 Wolk, 2007, s.118-120. Lund, 2013, s.53. 
13 Scholz, Michael F, ”Tecknade serier som källmaterial”, ur Historisk Tidskrift 127:2, 2007, s.284–285. 
14 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001, s.131. 

http://marvel.com/news/comics/21466/all-new_marvel_now_qa_ms_marvel
http://www.nytimes.com/best-sellers-books/2014-11-16/paperback-graphic-books/list.html


5 
 

Materialet har lästs upprepande gånger och efter hand har sekundärlitteratur lyfts in för att 

stärka eller positionera analysen. Sekundärlitteraturen har i huvudsak bidragit med 

grundläggande begreppsdefinitioner och analysmodeller för att underlätta tolkningen av 

superhjältars funktion, karaktärsdrag och identitetsmässiga representation. Vidare har jag 

systematiserat källmaterialet genom att identifiera och analysera signalord, referenser och 

symboler som genom text och bild knyter an till islamiska diskurser. Huruvida allt som skrivs 

av, om eller tillskrivs muslimer ingår i en islamisk diskurs eller inte är omdiskuterat.15 Text- 

och bildanalysen förutsätter därför en tydlig definition av vad som egentligen kan knytas till en 

islamisk diskursiv tradition. Antropologen Talal Asad presenterar en definition av traditions-

begreppet som är central för att förstå vilka referenser till islamiska symboler och teman som 

blir meningsbärande i Ms. Marvel. 

A tradition consists essentially of discourses that seek to instruct practitioners regarding the correct 

form and purpose of a given practice that, precisely because it is established, has a history. These 

discourses relate conceptually to a past (when the practice was instituted, and from which the 

knowledge of its point and proper performance has been transmitted) and a future (how the point of 

that practice can best be secured in the short or long term, or why it should be modified or 

abandoned), through a present (how it is linked to other practices, institutions, and social 

conditions).
16 

En utgångspunkt är att det finns olika nivåer av anspelningar på islamiska teman och deras 

konnotativa betydelse. Medan hänvisningar till Koranen eller religiösa riter/handlingar kan ses 

som mer lättuppfattade och självklara, kan t.ex. anspelningar på (föreställningen om) 

traditionell klädsel eller referenser till historiska personer undgå en allmän läsare. Gemensamt 

för dem är dock att de, enligt Asads definition, blir meningsbärande och tillskrivs sin status för 

framtiden genom hänvisningar till ett religiöst förflutet.  

I de fall då bildmaterialet i serien uppenbart anspelar på islamiskt religiösa koder och symboler 

har jag valt att komplettera min analys med hjälp av semiotisk bildtolkningsmetod. Eftersom 

en bild utgörs av ett system av meningsbärande symboler som speglar det kulturella 

sammanhang bilden skapats i, kan vi med hjälp av semiotiken förstå hur exempelvis klass, 

genus, etnicitet, religion eller sexualitet konstrueras och representeras. En utgångspunkt för 

analysen är således att allt bildmaterial, eftersom det skapats av människor i seriens 

                                                           
15 Se Asad, Talal, ”The Idea of an Anthropology of Islam”, ur The Anthropology of Islam Reader, (red.) Kreinath, 
Jens, Routledge, New York, 2012. 
16 Asad, 2012, s.104. 
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produktionsprocess, också innehåller spår eller representationer av skaparnas socio-kulturella 

föreställningsvärld.17 Semiotiken har sin grund i lingvisten Ferdinand de Saussures teorier om 

hur ord, i egenskap av att vara tecken och symboler, fungerar som meningsbärare i språket. 

Saussure menade att alla tecken består av betecknare och det betecknade som i praktiken är 

sammanvävda, men att det inte nödvändigtvis finns något logiskt sammanhang mellan de båda 

beståndsdelarna på analytisk nivå. Genom att systematiskt ordna tecken i dess betecknare och 

det betecknade kan ordens funktioner bättre förstås. Medan det betecknade är en idé eller ett 

koncept som t.ex. ”ett medium för tryckt text”, är det ordet ”bok” (på svenska) som är tecknets 

betecknare. Distinktionen mellan det betecknade och betecknare syftar till att visa att 

förhållandet mellan tecknens beståndsdelar snarare är kulturella och språkliga än logiska, vilket 

blir tydligt i det faktum att olika språk använder olika betecknare och uttryck för att symbolisera 

gemensamma koncept. I exemplet ovan skulle det danska ordet ”bog” symbolisera samma idé 

som ”bok”, medan det i sin tur på svenska är ett uttryck för en del av ett fartyg. Relationen 

mellan det betecknade och dess betecknare är därmed språklig och arbiträr snarare än bestämd, 

vilket innebär att förhållandet går att problematisera och tolka.18  

Användbarheten i Saussures modell har diskuterats inom den moderna bildsemiotiken och en 

kritik som, enligt Gillian Rose, ofta lyfts fram är dess begränsning till att endast fastställa 

förhållandet mellan tecknens beståndsdelar och innebörd. På så sätt framstår Saussures 

semiotiska förståelse som statisk i förhållande till sociala eller kulturella förändringar. För att 

förstå hur olika tecken kan byta innebörd över tid och i relation till andra symboler i bilder, 

vänder sig Rose vidare till den amerikanske filosofen Charles Sanders Pierce och 

litteraturvetaren Roland Barthes. I korta drag vidareutvecklar författarna Saussures terminologi 

i ytterligare ett antal analytiska begrepp: ikoner, index och symboler för att förstå hur tecken 

kan relatera till olika innehåll och delar av ett bildmaterial. Pierce och Barthes strukturering av 

den semiotiska metoden är särskilt intressant i förhållande till serier som källmaterial eftersom 

de även tar hänsyn till texters funktion, som en kompletterande del av bildernas betydelse, 

genom begreppen förankring med reläfunktioner – d.v.s. textens funktion att leda mottagaren 

till bildens konnotativa betydelse. ”It [the anchorage] allows the reader to choose between what 

could be a confusing number of possible denotive meanings.”19 Eftersom texten förstärker och 

                                                           
17 Rose, Gillian, Visual Methodologies: An Introduction to Researching With Visual Materials, 3rd edition, SAGE 
Publications ltd, London, 2012, s.1–3, 11–16. Jfr Hall, Stuart, Representation: Cultural Representations and 
Signifying Practices, SAGE Publications ltd, London, 2003, s.15–17, 19–21. 
18 Rose, 2012, s.105–109, 113–115. Hall, 2003, s.30–33. 
19 Rose, 2012, s.120. 



7 
 

befäster de bildliga symbolernas innebörd, underlättar den semiotiska metoden vår förståelse 

för bildernas symbolik bland flera möjliga tolkningar.20 

 

1.4 Avgränsningar 

Mitt syfte är enligt ovan att visa hur islamisk identitet konstrueras i Ms. Marvel. Alla identiteter, 

”självdefinierade såväl som utifrån definierade – formas och omformas i sina unika 

sammanhang, eller kontexter”.21 Detta innebär att även religiösa identiteter är beroende av bl.a. 

genus-, klass- och socioekonomiska aspekter.22 Jag kommer till viss del anlägga ett 

genusperspektiv för att belysa Kamalas roll som kvinnlig superhjälte, men med hänsyn till 

uppsatsens omfång har en omfattande intersektionell analys valts bort. 

Ingen superhjältepersona är komplett utan en superskurk att definiera sig mot. Även om 

huvudskurken ”The Inventor” omnämns relativt tidigt i serien är det inte förrän mot slutet av 

första säsongen som läsaren introduceras till en konkret karaktär med utvecklade egenskaper 

och motiv.23 Jag har därför valt att lyfta ut Kamalas antagonist ur analysen. Skälen till detta val 

är enkla: dels menar jag att det inte går att göra en rättvis analys av Uppfinnarens roll eller 

funktion i förhållande till Kamala, med hänsyn till hans relativt begränsade framträdande i 

seriens första tio nummer. Det är möjligt att de sista två numren utgör de saknade pusselbitarna 

som behövs för denna analys, vilket därmed lämnar dörren öppen för framtida serieforskning 

med fokus på superskurkens roll förutsatt att serien fortsätter och Uppfinnaren överlever.24 

 

1.5 Tidigare forskning 

Trots en lång historia av att kommentera och kritisera serietidningar som konst- eller 

litteraturform är det vetenskapliga studiet av serier fortfarande relativt ungt. Akademisk 

serieforskning har i huvudsak genomförts inom ramen för andra discipliner vilket ökat 

förståelsen för hur serier kan fungera som (re)producenter och bärare av ideologiska, kulturella 

eller sociala normer. Studiet av serier som ytterligare ett kulturellt uttryck har under senare år 

resulterat i bland annat internationella konferenser och paneldebatter, med syfte att diskutera 

                                                           
20 Rose, 2012, s.117–121, 143–147. Hall, 2003, s.19–20, 34–35. 
21 Stier, Jonas, Identitet: Människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.61. 
22 Stier, 2003, se kap. 5. 
23 Se t.ex. Ms. Marvel, 2014, #3, s17, #4, s.10, #5, s.3, 21–22, Jfr Ms. Marvel, 2014, #6, s.11–13, #9, #10. 
24 Uppfinnaren visar sig så småningom vara en återuppstådd och tidsresande Thomas Edison (ett karaktärsval 
som är intressant nog i sig)! 
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huruvida serieforskningen bör utkristalliseras till en egen disciplin eller inordnas under andra 

vetenskapliga fält.25  

I boken Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America diskuterar 

serieforskaren Bradford W. Wright serieindustrins historiska utveckling från ca 1930–90. 

Wrights huvudsakliga tes är att serier, i egenskap av att vara populärkulturella 

underhållningsmedium, både speglat och påverkats av den socio-politiska utvecklingen i USA 

samtidigt som de influerat och format sina läsare. Den historiska översikten avhandlar i 

huvudsak superhjälteserier med fokus på ikoniska titlar som Superman, Batman och Spider-

Man för att nämna några, men diskuterar även mer genrespecifika koncept som t.ex. skräck, 

kärlek och kriminalserier vilka varit bärande för mediets utveckling. För den här uppsatsen har 

Wright i huvudsak använts för att placera superhjälteserierna i sin historiska process och 

kontextualisera serieindustrins utveckling.26  

Nära och relevant men ändå utanför den här uppsatsens fokus ligger litteraturvetaren Douglas 

Wolks Reading Comics: How Graphic Novels Work and What They Mean. Boken är uppdelad 

i två delar: inledningsvis diskuterar Wolk några av de begreppsmässiga och analytiska problem 

som ett kritiskt närmande av serier innebär. Därefter presenteras en samling utvalda artiklar om 

författare och tecknare som på olika sätt varit inflytelserika för sina respektive genrer. Wrights 

huvudsakliga fokus är underground- och konstorienterade serier vilket innebär att stora delar 

av slutsatserna lämnats utanför den här uppsatsen. Eftersom bokens inledande kapitel, till 

skillnad från Wright, även behandlar subkulturella uttryck inom mediet har den dock fungerat 

som en kompletterande del för förförståelse av seriekulturen i USA.27 

I Wonder Women: Feminisms and Superheroes gör genusvetaren Lillian S. Robinson en 

feministisk närläsning av superhjälten Wonder Womans historiska utveckling i förhållande till 

serieindustrin och det politiska läget i USA. Inledningsvis visar Robinsson hur superhjältinnan 

etablerades som en nationshjälte och proto-feministisk ikon under andra världskriget, för att 

därefter omarbetas i syfte att möta en bredare publik under 1960- och 70-talen. Robinsons 

centrala tes är att serieindustrins förmåga att kapitalisera på olika politiska diskurser drev 

Wonder Womans förläggare att revidera superhjälten, och placera hennes äventyr i bräschen av 

den samtida feministiska vågen för att skapa en ny marknad bland landets unga kvinnor. Även 

                                                           
25 Lund, Martin, Rethinking the Jewish-Comics Connection, Lund University, Lund, 2013, s.9–13. Wright, 
Bradford W, Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America, John Hopkins University 
Press, Baltimore, 2001, s.xiv-xv. 
26 Wright, 2001. 
27 Wolk, 2007. 
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om bokens slutsatser till viss del knutit an till den här uppsatsen övergripande syfte, har dess 

huvudsakliga inflytande legat i Robinsons metodologiska tillvägagångssätt.28 

En av de mest relevanta avhandlingarna för min analys är serieforskaren Mila Bongcos Reading 

Comics. Language, Culture, and the Concept of the Superhero in Comic Books. Precis som 

Douglas Wolk inleder Bongco med att diskutera några av serieforskningens metodologiska 

problem och övergripande paradigmskiften i mediets historia. Därefter utvecklar Bongco 

begreppsdefinitioner och användbara analysmodeller vid bland annat tolkningen av 

superhjältedräkter, karaktärsdrag samt identitets- och genusrepresentation. I den här uppsatsen 

har jag i huvudsak utgått från Bongcos teorier om superhjältedräkten som meningsbärande 

symbol för identitetsskapande i superhjälteserier, vilket jag återkommer till nedan.29 

Som jag nämnde tidigare är framväxten av muslimska superhjältar efter elfte september inget 

nytt fenomen, akademisk forskning på ämnet är dock både begränsad och fragmenterad. Fredrik 

Strömbergs artikel ”’Yo, rag-head!’: Arab and Muslim Superheroes in American Comic Books 

after 9/11.” analyserar hur skildringen av arabisk-muslimska karaktärer i amerikanska serier 

förändrats efter elfte-september-attentaten 2001. Genom att utgå ifrån Edward Saids 

orientalism-begrepp samt Hegels och Lacans identitetsteorier, visar Strömberg hur de arabisk-

muslimska superhjältarna som publicerats i syfte att motverka negativa stereotyper inom 

populärkulturen trots allt skildrar den arabiske muslimen som en visuellt och språklig 

”orientalisk annan”. Utöver analysen av de arabisk-muslimska amerikanska superhjältarna har 

Strömbergs artikel fungerat som en inventering över möjliga jämförelser mellan andra 

kvinnliga muslimska superhjältar – i det här fallet X-Men-hjälten Dust – och Ms. Marvel.30 

I artikeln ”Finding a place for a Muslimah Heroine in the Post 9/11 Marvel Universe: New X-

Men Dust” diskuterar Julie Davis och Robert Westerfelhaus den muslimska superhjälten Dust, 

som introducerades i serien X-Men år 2002, och tangerar på så sätt Strömbergs fokus. Davis 

och Westerfelhaus utgår bland annat från Victor Turners ritualanalytiska begrepp om 

övergångsritens liminala stadie för att analysera Dusts superhjälteresa under hennes kortvariga 

medverkande i serien. Författarna konstaterar bland annat att Dust i egenskap av att både bära 

sin burka i rollen som hjälte och som civilperson ständigt befinner sig i en liminal fas, vilket 

                                                           
28 Robinson, 2004. 
29 Bongco, Mila, Reading Comics: Language, Culture, and the Concept of the Superhero in Comic Books, 
Routledge, New York, 2000. 
30 Strömberg, Fredrik, ”’Yo, rag-head!’: Arab and Muslim Superheroes in American Comic Books after 9/11.”, ur 

Amerikastudien #56.4, 2011. 
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gör det omöjligt för henne att återförenas med det samhälle hon försvarar. På så sätt exkluderas 

Dust från det samhälle hon skapats för att inkluderas i. I den här studien har artikeln i huvudsak 

använts för att styrka analysen av Ms. Marvels agens i rollen som superhjälte.31 

Tidigare forskning har i huvudsak även behandlat den arabiska superhjälteserien The 99:s 

framväxt efter elfte september. Även om artiklarna ”The Marvel of Islam: reconciling Muslim 

epistemologies through a new Islamic origin saga in Naif al-Mutawa’s the 99” av James 

Clements och Richard Gauvain, samt ”Superhjältar med islamisk klangbotten” av islamologen 

Jonas Otterbeck ligger utanför den här studiens syfte, är de relevanta att nämna i sammanhanget. 

Otterbeck redogör i sin artikel översiktligt för några genrespecifika kriterier i hjältegruppen The 

99:s hjältenarrativ. Modellen är hämtad ur serieforskaren Karline McClaines analys av 

hinduistiska gudar som hjältar i indiska serier, och har i princip fungerat som en 

introduktionsartikel för mig att överskåda och närma mig serieforskningsfältet.32 

I Artikeln ”The Marvel of Islam: Reconciling Muslim Epistemologies Through a new Islamic 

Origin Saga in Naif al-Mutawa’s the 99” gör James Clements och Richard Gauvain en 

övergripande receptionsanalys bland studenter vid American University in Dubai, för att belysa 

hur 99-seriens bakgrundsnarrativ kan uppfattas som islamiskt bland sina läsare trots att serien 

inte innehåller några referenser till Koranen eller profeten Muhammad. Avslutningsvis 

diskuterar författarna hur seriens läsare uppfattar berättelsernas moraliska budskap och positiva 

ledarskapsfigurer i utvalda specialnummer. Trots att artikeln inte använts i den här uppsatsen 

har den bidragit till metodologiska insikter kring receptionsanalyser av serier och 

underhållningsmedium.33 

 

 

  

                                                           
31 Davis, Julie & Westerfelhaus, Robert, ”Finding a place for a Muslimah Heroine in the Post-9/11 Marvel 
Universe: New X-men’s Dust”, ur Feminist Media Studies, 2013 
32 Otterbeck, Jonas, ”Superhjältar med islamisk klangbotten”, ur Perspektiv på Islam: en vänbok till Christer 
Hedin, Dialogos Förlag, Stockholm, 2011. 
33 Clements, James & Gauvain, Richard, ”The Marvel of Islam: Reconciling Muslime epistemologies through a 
new Islamic origin saga in Naif al-Mutawa’s the 99”, ur Journal of Religion and Popular Culture 26.1, 2014. 
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2 Identitetspolitik och serierepresentation som analytiskt ramverk 

För USAs då ca 6–7 miljoner muslimer innebar elfte-september-attentaten år 2001 i många 

avseenden en historisk brytpunkt. Genom utökade befogenheter utsatte landets säkerhetstjänst 

den (etniskt heterogena) muslimska minoriteten för omfattande avlyssning och kollektiva 

säkerhetskontroller. Till följd av Bush-administrationens retorik i ”kriget mot terrorismen” och 

ett medieklimat som stigmatiserade muslimer, fanns det även ett visst opinionsmässigt stöd 

bland allmänheten för de säkerhetspolitiska åtgärderna som talade sitt tydliga språk: ”muslimer 

(och araber) […] skulle hållas under nära uppsikt och deras till synes vardagliga aktiviteter 

skulle betraktas som misstänkta.”34 Vidare konstaterar Louse Cainkar att: 

 […] religion has played a vital role in American democracy and civil society. It has breathed energy 

into the nation and it has contributed to the nation’s moral discourses on issues such as poverty, 

inequality, racism, and war. At various points in American history however, religious groups outside 

the Protestant core […] have faced strong ”nativist” challenges to accessing full American 

citizenship: social, economic, cultural, and political inclusion.35 

För att möta det inrikespolitiska läget organiserade sig delar av de muslimska 

minoritetsgrupperna tillsammans med andra medborgarrättsaktivister, som med hänvisning till 

konstitutionella fri- och rättigheter kritiserade den nya strukturella diskrimineringen. Friheten 

att bära slöja utan att trakasseras blev till exempel ett argument för varje medborgares 

religionsfrihet. Cainkar poängterar att muslimska medborgarrättsgrupper var politiskt 

verksamma även före elfte september, men att de riktade säkerhetsåtgärderna mot landets 

muslimska minoritet intensifierade kampen för lika medborgerliga rättigheter. Social och 

politisk integration av muslimer blev på så sätt inte bara en muslimsk angelägenhet utan ett 

nationellt amerikanskt problem.36 Den här typen av politisk aktivism med syfte att inkludera 

och främja minoritetsrättigheter kallas identitetspolitik och kan i sin vidaste mening 

sammanfattas som: 

[…] the political activity and theories rooted in social justice for marginalized, oppressed, or 

disadvantaged social groups. […] [It] represents the discourse and activism of the oppressed, the 

disadvantaged, the minority, and the dominated and their struggles for justice, recognition, 

                                                           
34 Cainkar, Louise, ”American Muslims at the dawn of the 21st century. Hope and pessimism in the drive for 
civic and political inclusion”, ur Cesari, Jocelyne (red.), Muslims in the West after 9/11. Religion, Politics and 
Law, Routledge, New York, 2010, s.177–183, citat s.181: ”Muslims (and Arabs) […] should be closely observed 
and their seemingly normal activities should be treated as suspect.” Min översättning. 
35 Cainkar 2010, s.185–186. 
36 Cainkar, 2010, s.185–186 
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autonomy, power, and equal opportunities and rights as members of a society. Identity politics is 

both individual and collective.
37  

I Rethinking the Jewish-Comics Connection diskuterar Martin Lund hur mainstreamserier 

fungerat som bärare av identitetspolitiska narrativ parallellt med den inrikespolitiska 

utvecklingen i USA. Avhandlingens fokus ligger på serierna Superman, The Spirit och X-Men 

som alla kännetecknats av sina respektive judiska skapare. Genom nedslag och närläsningar av 

serierna visar Lund hur berättelserna om Superman och The Spirit på olika sätt speglade judisk-

amerikanska identitetsprojekt kring mitten av 1900-talet. Den här uppsatsens analytiska 

ramverk bygger huvudsakligen på Lunds tredje och sista kapitel som behandlar serien X-Men 

vars superhjältar förenas genom sina mutationer, som från 1970-talet och framåt även fungerat 

som en metafor för socialt utanförskap.38 

”X-Men har sannerligen en historia av att, om än allegoriskt, uppmärksamma identitetspolitik, 

rasism, samt frågor kring fördomar och förtryck.”39 Denna tradition var dock inte fast beslutad 

från början utan kom så småningom att utkristalliseras i samband med seriens ökade popularitet 

och den politiska utvecklingen i USA. 1975 tog statsvetaren Chris Claremont över 

författarskapet efter att serien återstartats under parollen ”Second Genesis”. Claremonts 

tydligaste bidrag till X-Men-narrativet var bland annat introduktionen av nya huvudkaraktärer: 

Storm, Thunderbird och Wolverine för att nämna några. Gemensamt för de nya hjältarna var 

deras multietniska bakgrunder: Storm skildrades som afro-amerikansk kvinna, Thunderbird 

med rötter bland den amerikanska ursprungsbefolkningen och Wolverine hade kanadensisk 

bakgrund. ”På så sätt etablerades X-Men som en slags alternativ gemenskap […] som utgjordes 

av folk från varierande identitetsgrupper.”40 Med de nya mutanterna följde ett paradigmskifte i 

seriens handling som alltmer kom att uppmärksamma och fokusera på karaktärernas 

psykologiska utveckling, identitetsskapande och kampen för det amerikanska samhällets utsatta 

minoriteter.41 

If Claremont’s treatment of heritage constituted a nascent identity project in which difference was 

represented as natural and valid, thus marking a shift in ethnoracial representation, his writing also 

                                                           
37 Storr, Juliette, Encyclopedia of Identity, Sage Knowledge, sökord ”Identity politics”, http://sage-
ereference.com.  
38 Lund, 2013. 
39 Lund, 2013, s.291, citat: ”Indeed […] the X-Men have a history of addressing, if mos toften allegorically, 
identity politics, racism, and a number of other prejudices and oppressions.” Min översättning. 
40 Lund, 2013, s.312, citat: ”Thus the X-Men were framed as a type of alternative community […] constituted by 
people from a diverse set of identity groups.” Min översättning. 
41 Lund, 2013, s.291, 309–313, 344–345. 

http://sage-ereference.com/
http://sage-ereference.com/
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challenged mainstream comics long-standing reproduction of other repressive discourses, like those 

of gender and class.
42 

Lund understryker att seriens genusrelaterade representation fortfarande innehöll problematiska 

skildringar av de kvinnliga karaktärerna, genom sexualiserade dräkter och kroppsideal, men att 

det fanns en tydlig vilja att förändra den kvinnliga superhjälterollens agens, oberoende och 

självförverkligande. Den här intentionen samverkade och speglade i sin tur den politiska 

diskursen under 1970- och 1980-talens feministiska våg, vilket innebar att seriens manus och 

bildmaterial emellanåt signalerade två konfliktartade budskap.43  

Genom att diskutera hur X-Men under Claremonts författarskap till viss del speglade den 

samtida medborgarrättsrörelsens frågor kring etnisk diskriminering, feminism och inkludering 

av utsatta, visar Lund hur serien fungerade som (re)producent och bärare av sin tids 

identitetspolitiska projekt.  Däremot har förhållandet mellan superhjälteserier som kulturellt 

uttryck och muslimsk identitetspolitik i USA inte prövats. Jag menar att tidningsdebatten inför 

Ms. Marvels publicering tyder på att det finns en tendens eller ambition hos författaren Wilson 

om att serien ska spegla och påverka diskursen kring muslimers sociala och politiska 

inkludering i USA idag.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
42 Lund, 2013, s.325. 
43 Lund, 2013, s.325–327. 
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3 Serieindustrin i USA 

I det följande kapitlet redogör jag översiktligt för seriernas historiska bakgrund och framväxten 

av den superhjälteindustri som idag dominerar serietidningsmarkanden i USA. Bakgrundens 

syfte är att visa att det finns en förhistoria och tydlig kontinuitet, som går längre tillbaka än 

1960- och 1970-talen, mellan USAs politiska utveckling och serier som kulturellt uttryck för 

moral- och identitetsfrågor. Jag har avsiktligt valt att utelämna manga- och mer 

konstorienterade genrer för att placera mainstreamserier (som Ms. Marvel är del utav) i sin 

historiska process.44 Inledningsvis kretsar kapitlet kring seriernas utveckling från enskilda 

humorstrippar till hela serietidningar tillägnade brottsbekämpande hjältar. Därefter berörs 

seriemarknaden under mitten av nittonhundratalet och kalla kriget för att slutligen kortfattat 

behandla några viktiga förändringar i superhjälteidealet som karaktäriserat industrin från 1980-

talet och framåt. Notera att jag valt att inte nämna några författare och tecknare när jag 

diskuterar kända eller bärande titlar inom genren. Att inte nämna verkens skapare kan verka 

ignorant men med hänsyn till den myriad av hjältar och titlar som producerats och återskapats 

i olika omgångar, menar jag att det finns en fördel med att inte fästa så stor vikt vid seriernas 

olika upphovsmän och -kvinnor. På så sätt betonas de inflytelserika titlarna och deras ikoniska 

status snarare än hjältens olika skapare, ingen nämnd ingen glömd. 

  

3.1 Från illustrerade vitsar till samhällets rättvisekämpar 

Att söka efter seriernas ursprung innebär ofta att arbiträra gränsdragningar riskerar att utesluta 

uttryck som, trots sin snarlika natur, faller utanför definitionen av ”serieteckningar”. 

Användandet av bild och text som berättarteknik är inget nytt fenomen utan kan spåras i flera 

kulturer genom historien. Förstadiet till det vi idag associerar med serier kan dock härledas till 

tiden strax före sekelskiftet 1900 då s.k. ”comic strips”, bildrutor tillsammans med text- eller 

pratbubblor som beskrev ett händelseförlopp, blev ett vanligt sätt att illustrera vitsar och skämt 

i dagspressen. Beteckningen ”humor-strippar/serier” knöt på så sätt an till mediets tidiga syfte 

och kom så småningom att förkortas till ”comics”.45 Det skulle dock dröja till senare delen av 

1920-talet innan fenomenet serier etablerades som en del av en bredare populärkultur i USA. 

Efterhand som mediet utvecklades lanserades även samlingsnamn som t.ex. ”graphic novels”, 

                                                           
44 För en närmare diskussion om ”art-” kontra ”mainstream comics” se Wolk, 2007, kap. 2, 4. 
45 Den svenska förkortningen ”serier” (eller strippar) knyter an till engelskans ”strips” och markerar 
bild/textföljden som det centrala för mediets berättarteknik. 
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”graphic reads” eller ”sequential art” med olika grader av framgång, för att betona dess status 

och självmedvetande som konstform.46  

1933 beslutade företaget Eastern Color Printing (grundat 1928), som i huvudsak tryckte 

tidningsomslag och nöjesmagasin, att trycka en samling med strippar och skämt som tidigare 

publicerats i dagstidningar. Idén lanserades av några anställda som menade att tidningen kunde 

delas ut gratis till olika företagskunder och därmed även innehålla plats för reklam från andra 

företag. Samlingsalbumet döptes till ”Funnies on Parade” och trycktes i 10 000 exemplar för 

att testa marknaden. Trots att konceptet uppskattades av sina läsare visade det sig inte lönsamt 

och i samband med serien ”Famous Funnies, series 2” som ett år senare trycktes i 250 000 

exemplar, gick Easter Color Printing i förlust med totalt ca 4000 dollar. Samlingarna 

distribuerades även till tidningsstånd och butiker där de såldes billigt tillsammans med 

dagspress, och ofta lämnades lösnummer vidare mellan läsare vilket på lång sikt breddade 

marknaden. Tolv nummer in i Famous Funnies-serien redovisade Eastern Color en vinst på 

30 000 dollar/månad vilket visar det nya underhållningsmediets explosionsartade efterfrågan.47 

Under andra halvan av 1930-talet hade ett kluster av förlag etablerat sig på den nya marknaden 

genom att köpa upp rättigheterna till strippar från enskilda tidningsredaktioner och trycka egna 

samlingsalbum, vilket också markerade slutet för Eastern Color Printings kortvariga monopol. 

De första serietidningarna innehöll korta äventyr med olika hjältar som till exempel Flash 

Gordon (1934) och Fantomen (1936), snarare än sammanhängande narrativ som sträckte sig 

från pärm till pärm. Intressant i sammanhanget är att omslagssidorna till tidningar ofta 

dominerades av seriens titel och heltäckande bilder på de olika karaktärerna. Det säljande 

konceptet i serietidningarna centrerades på så sätt kring hjälten och handlingen snarare än 

seriens skapare som inte omnämndes överhuvudtaget. De flesta författare arbetade dessutom 

under pseudonym för att inte riskera att associeras med den fortfarande unga serieindustrin om 

de skulle tvingas söka mer traditionella yrken inom mediabranschen.48 Det nyetablerade 

förlaget Detective Comics (nuvarande DC Comics), som tillsammans med Marvel Comics 

dominerar seriemarknaden i USA idag, kontrakterade frilansande tecknare och författare och 

knöt på så sätt rättigheterna till framtida titlar under sig. Framgångsrika hjältekoncept 

utvecklades så småningom också till hela lösnummer som omfattade ett längre antal sidor 

tillägnade samma hjälte. Ett år efter sitt första framträdande i samlingsalbumet ”Action 

                                                           
46 Wolk, 2007, s.29–30, 60–63, Wright, 2001, s.2. 
47 Wright, 2001, s.1–4. 
48 Wolk, 2007, s.1–10, 89–91, Wright, 2001, s.7–9, 18. 
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Comics”, blev Superman 1939 den första superhjälten som trycktes i ett helt eget lösnummer. 

År 1940 trycktes underbarnet från Krypton (vars rättigheter köptes för 130 dollar) i 800 000 

exemplar/nummer vilket genererade en vinst på ca 950 000 dollar till förlaget.49  

Detective Comics genomslag innebar i många avseenden ett paradigmskifte för serieindustrin i 

stort. Genrer som action, äventyr och brottsbekämpning blev snabbt populära och 

kompletterade de tidigare humor- och skämtcentrerade serierna. Genom konceptet att 

kontraktera och fungera som paraplyförlag åt enskilda studior (s.k. ”shops”) bidrog Detective 

även till att skapa förutsättningar för arbetslösa författare och illustratörer att etablera sig på den 

nya marknaden under (och efter) depressionsåren i USA, vilket i sin tur gav upphov till den 

mångfald av hjältar och serier som publicerades under de kommande decennierna. Åren mellan 

1937 och 1954 kallas därför traditionellt sett för serietidningarnas ”gyllene tidsålder”, som fick 

ett abrupt slut i och med införande av den kontroversiella Comics Code-regleringen vilken jag 

kommer återkomma till längre fram.50 

Under 1930- och 1940-talen laddades superhjältegenren med kommentarer om sociala och 

politiska omständigheter i både USA och internationellt. Inte sällan tjänade hjältarna 

allmänheten och kämpade för social eller ekonomisk rättvisa, som samhällsmedborgarna i 

berättelserna blivit bestulna på av giriga företag och politiker. En av faktorerna bakom 

förändringen var depressionsåren ur vilka serieindustrin växte fram. 1933 lanserade Roosevelt-

administrationen reformprogrammet ”the New Deal” för att främja landets ekonomi genom 

kollektiva insatser inom kultur-, industri- och byggsektor. För att motarbeta korruption och 

maktmissbruk utökades även statens inflytande och möjligheter att reglera olika sektorer och 

marknader i samhället.51 ”Superheroes repeatedly sounded the warning that buisness dealings 

free of public scrutiny and government regulation inevitably led to corruption and crime.”52 De 

nya kulturella uttrycken kan på så sätt ses som både skapare och bärare av moraliska ideologier 

kring rättvisa och hederlighet. Superman lanserades exempelvis under parollen ”De förtrycktas 

förkämpe […] hängiven att hjälpa de i nöd!”53 och hjälpte bland annat falskt anklagade 

medborgare mot korrupta åklagare i riggade brottsmål. I andra episoder deltog han i kampen 

mellan organiserade arbetare och amerikanska lobbyister inom industribranschen i Sydamerika. 

                                                           
49 Wright, 2001, s.4–9, 13–15. 
50 Wright, 2001, s.6–7,9, 14–15, 17. 
51 Wright, 2001, s.22–23. 
52 Wright, 2001, s.23. 
53 Wright, 2001, s.11. Citat: ”Champion of the oppressed […] devoted to helping those in need!”, min 
översättning. 
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Ytterligare exempel är Detroit-hjälten Green Hornet (1936) och Gotham Citys Batman (1939), 

vars återkommande tema kretsade kring de täta förbindelserna mellan städernas organiserade 

brottslighet och karaktärer inom politiken eller juridiken.54 

Den samtida turbulenta utvecklingen i Europa nådde inte bara amerikanerna via nyhetsmedia 

utan avspeglades även i populärkulturen. Attacken mot Pearl Harbour 1941, vilket föranledde 

USA:s deltagande i andra världskriget, fick direkta konsekvenser för vilka antagonister 

superhjältarna kunde bekämpa i seriernas värld. Nya nationshjältar som Captain America 

(1941) och Wonder Woman (1941) skapades för att förena sin publik mot de gemensamma 

fienderna Tyskland och Japan. Ett genomgående tema i Wonder Woman fram till krigsslutet 

1945 var, förutom motståndet mot patriarkalt våld mot kvinnor, kampen mot stereotypa tyska 

eller japanska agenter i olika spion- och sabotagedraman. Hjältarna blev på så sätt ikoner för 

hela nationens kamp för frihet och demokrati. Populärkulturens (och seriernas) potential som 

propagandamedium uppfattades snabbt av staten som genom olika manualer ”uppmanade 

underhållningsproducenter att presentera det amerikanska samhället som en stor [kulturell] 

smältdegel fri från rasmässiga, etniska, och klassmässiga konflikter […] långt mer enat och 

integrerat än det amerikanska samhället egentligen var.”55 

I andra bästsäljande titlar som Superman och Batman uppmanades läsare att köpa 

krigsobligationer och skära ner på konsumtionen av vissa varor för att stödja mobiliseringen av 

landets resurser i kriget mot fascismen. Under krigsåren rapporterade New York Times att en 

fjärdedel av alla underhållningsmagasin som skickades till de allierade trupperna i Europa varje 

månad var serietidningar, som numera även inkluderade äventyrliga skildringar av historiska 

och avgörande slag i kriget. Av de serier som skickades till fronten var ca 35 000 

exemplar/månad Superman-tidningar som så småningom även hamnade i händerna på 

europeiska läsare, vilket på sikt innebar grunden till en internationell marknad efter kriget. 

Därmed utvidgades den tidigare New Deal-retoriken att inte bara innefatta de medborgarnas 

kollektiva insats för att rädda samhället, utan även att sprida den amerikanska modellen i de 

krigsdrabbade länderna.56 

                                                           
54 Wright, 2001, s.10–11, 22–26. 
55 Robinsson, 2004, s.38–40, Wright, 2001, s.30–35. Citat s.35: ”[…] encouraged the producers of entertainment 
to present American society as a great melting pot free of racial, ethnic, and class conflict […] far more united 
and integrated than American society really was.” Min översättning. 
56 Bongco, 2000, s.96–97. Wright, 2001, s.30–36. 
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3.2 Comics Code-regleringen och seriemarknadens silverålder 

De dramatiska och politiska utspelen under det kalla kriget återspeglades även i seriernas värld. 

I samband med allt kyligare relationer mellan USA och Sovjetunionen efter axelmakternas 

kapitulering, började de framgångsrika superhjältarna bekämpa kommunistiska superskurkar 

som porträtterades som det amerikanska samhällets ideologiska motsats. I ett försök att nå 

samma genomslag och omsättning som tidigare återlanserades bästsäljande titlar som t.ex. 

Captain America under smeknamnet ”[the] Commie Smasher”,57 och Sub-Mariner (1939) som 

med hjälp av sina krafter besegrade de (enligt serien) ”gudlösa kommunisterna”58 i ett 

invasionsdrama som utspelade sig i Alaska. Superhjältarnas roll under kalla krigets första hälft 

mottogs dock inte med samma entusiasm av de amerikanska läsarna som under tidigare 

decennier. Captain America som hade varit Atlas Comics (nuvarande Marvel Comics) största 

titel under 1940-talet trycktes endast i några enskilda lösnummer innan serien lades på is igen 

medan mindre titlar som Black Cobra och Fighting American trycktes med förlust. Trots att 

”det fanns en marknad för anti-kommunism i serietidningar […] för de som närmade sig temat 

med det allvar som krävdes”,59 var problemet med de klassiska titlarna att de bara 

reproducerade gamla äventyrsnarrativ i nya skepnader, färgglada dräkter och med stereotypa 

problem.60 

Det misslyckade deltagandet i Koreakriget mellan 1950–53 fungerade i många avseenden som 

en inspirationskälla för tecknare och författare att utforska nya genrer i serierna och på så sätt 

re-vitalisera marknaden. Rapporteringen från de amerikanska trupperna och det faktum att 

många av serieskaparna själva deltagit tidigare i andra världskriget, innebar att de populära 

superhjältarna så småningom ersattes av vanliga soldater som huvudrollsinnehavare. Serier som 

G.I Joe och The Road Back! skildrade historier från fronten med betoning på realism och våld, 

vilket innebar den tidigare äventyrsgenren åsidosattes till förmån för teman kring psykologi och 

skräck. Även om konflikten i Korea, sedd genom serietidningarna, påminde läsarna om att det 

Kalla kriget mot Sovjetunionen hade rättfärdiga grunder, en tydlig (stereotyp) fiendebild och 

patriotiska medborgarideal – fick det nya intresset för skräck och våldsskildringar direkta 

konsekvenser för seriemarknaden i USA under resten av 50- och 60-talen.61 

                                                           
57 Wright, 2001, s.123. 
58 Wright, 2001, s.121, citat: ”godless Communists”, min översättning. 
59 Wright, 2001, s.123, citat: ”There was a market for anticommunism in comic books […] for those that 
approached the subject with the seriousness it demanded.” Min översättning. 
60 Bongco, 2000, s.97–98, Wright, 2001, s.110–111, 121–123. 
61 Bongco, 2000, s.98, Wright, 2001, s.111–114, 117–120. 
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Ett av företagen som framgångsrikt lyckades kapitalisera på den nya skräcktrenden var EC 

Comics som under ledning av William Gaines, son till den omkomne f.d. ägaren Max Gaines, 

plötsligt tog samtliga av förlagets serietitlar ur produktion för att ändra dess profil. Under 1950-

talets första hälft lanserade EC Comics skräckserierna Tales from the Crypt, The Vault of 

Horror och The Haunt of Fear som en del av Gaines ”New Trend”-produktion. Serierna blev 

så pass populära att det lilla företaget under de kommande åren hade råd att expandera och sätta 

ytterligare fyra kriminal- och krigsserier centrerade kring teman som skräck och psykologi i 

produktion. Under samma tid lanserade företaget även satirmagasinet MAD (1952) som 

produceras än idag under DC Comics ägarskap.62  

EC Comics inflytande över serieindustrins framtid är särskilt intressant med hänsyn till 

införandet av den statliga regleringsformen ”Comics Code” år 1954. I serien Shock 

SuspenStories leds läsaren genom ett kriminaldrama där en ung svart man nyligen anhållits för 

mordet på en vit kvinna. Polismännen som leder utredningen misshandlar, talar nedlåtande om 

den misstänkte mannen och menar att de hellre skulle låta honom lynchas av den upprörda 

ortsbefolkningen än riskera ett eventuellt frigivande genom rättegång. Mot slutet av serien tar 

sheriffen lagen i egna händer och avrättar den svarte mannen i syfte att statuera exempel varpå 

den riktige mördaren, en vit medborgare, träder fram och erkänner sitt brott. Ett annat exempel 

på EC Comics förmåga att skildra mörka samhällsdrama med inslag av obehag och realism är 

Confession. Serien börjar med att en ung man som är först på plats efter en olycka på 

motorvägen, grips så fort polisen anländer misstänkt för att ha kört över en ung kvinna. Under 

utredningen torteras mannen till den grad att han slutligen erkänner och döms för ”brottet”. 

Seriens sista uppslag visar sedan hur polischefen tvättar bort blodet från kvinnan, som visade 

sig vara hans fru, från sin polisbil.63 

Kriminalserier var inget nytt fenomen, men EC Comics sätt att skildra och kritisera det brutala 

våldet bland makthavare och myndighetsutövare skiljde dem från resten av förlagen. ”Whereas 

most crime comics until that time derrived from […] ”true” stories of lower-class criminals 

inhabiting seedy gangland underworlds, […] EC’s crime stories featured criminals who where 

for all appearances attractive, middle-class, suburban, ”normal” people who happaned to 

possess a disturbing capacity for murder.”64 Det skulle därför inte dröja länge innan den nya 

serietrenden drog på sig uppmärksamhet från kritiska krafter i samhället. 

                                                           
62 Wright, 2001, s.135–137, 142–143. 
63 Wright, 2001, s.137, 142–143. 
64 Wright, 2001, s.147. 
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1954 publicerade den amerikanske psykologen Fredric Wertham, som gick i bräschen för de 

organiserade seriekritikerna, boken Seduction of the Innocent. Huvudpunkterna var att seriernas 

fokus på våld och kriminalitet, eftersom de i huvudsak lästes av ungdomar bortom föräldrars 

insyn, utgjorde ett tydligt hot mot samhällets värderingar. Eftersom serietidningarna 

dominerades av skräck och våldshistorier var de, enligt Wertham, en grogrund för 

ungdomskriminalitet och våldsromantik. Kritiken sammankopplades även med statistik om 

ökad ungdomskriminalitet vilket slutligen ledde till införandet av riktlinjer kring vad som fick 

skildras i serier. Regleringen kallades ”Comics Code” och innebar att alla serier genomgick 

särskild granskning innan de gick till tryck, för att garantera att de inte skildrade våld, 

kriminalitet samt att ”poliser, domare, statliga tjänstemän, och respekterade institutioner aldrig 

presenterades på ett sätt som misskrediterar myndigheterna.”65 

Ironiskt nog förorsakade Comics Code-regleringen en renässans för superhjältar inom det 

populärkulturella medium den var skapad för att begränsa. Under 1960- och 1970-talen, som 

ofta kallas för seriernas ”silverålder”, blommade genren återigen upp när gamla (och nya) 

hjältar åter började publiceras av de stora förlagen i ett försök att anpassa sig till de nya 

förhållandena. År 1969 var 9/10 av de bästsäljande titlarna antingen Batman- eller Superman-

orienterade tidningar, vars popularitet förstärktes av underhållningsprogram i TV och radio. 

Inte sällan slogs hjältarna ihop inom olika konstellationer som t.ex. Justice League of America 

(1960) och the Avengers (1963), en marknadsmässig åtgärd för att lansera flera hjältar samtidigt 

och på så sätt nå en så bred publik som möjligt. Ungefär hundra nummer in i Spider-Man (1962) 

utmanade Marvel Comics 1971 Comics Code-regleringen, genom att både skildra ungdomsvåld 

och drogproblematik, vilket innebar början på slutet för dess inflytande över serieindustrin. 

Genom teman kring självtvivel och personliga moraliska dilemman lade Spider-Man även 

grunden för framtida framgångsrika hjältekoncept.66 

 

 

 

 

                                                           
65 Wolk, 2007, s.38–39, Wright, 2001, s.159–161, 163, 172–173, 179. Citat s.172: ”Policemen, judges, 
government officials, and respected institutions shall never be presented in such a way as to create disrespect 
for established authority.” Min översättning. 
66 Bongco, 2000, 98–100, Wolk, 2007, s.93–95, Wright, s.2001, s.210–212. 



21 
 

4 A shape-changing, mask-wearing, sixteen-year-old Super ”Moozlim” from 

Jersey City 

Vi ska nu närma oss Ms. Marvel i syfte att belysa hur islam, muslimer och islamisk identitet 

representeras i text och bild i seriens första säsong. Det kan vara bra att hålla uppsatsens 

frågeställningar (s.3) i bakhuvudet för att underlätta läsningen av analysen som är tematiskt 

indelad i tre delar: Först analyserar jag hur referenser till islamiska teman blir meningsbärande 

för Kamalas religiösa identitet, karaktärsutveckling och rollen som superhjälte. Därefter 

diskuterar jag hur hennes superhjältedräkt fungerar som en symbol för hennes parallella 

identitetsskapande. Slutligen analyserar jag hur hennes muslimska familjemedlemmar 

representeras i förhållande till varandra och Kamala. Analysens tre rubriker är citat tagna från 

Ms. Marvel eller författaren G. Willow Wilson och illustrerar respektive tema. Jag har valt att 

regelbundet lyfta in citat från källmaterialet snarare än att endast återge dess innehåll av två 

skäl. För det första menar jag att upprepade utdrag ur materialet ökar analysens transparens och 

gör det möjligt för läsaren att bättre förstå mina slutsatser. För det andra bidrar de olika citaten 

till att göra min beskrivning så tät som möjligt vilket minskar risken för att missa aspekter i en 

mer generell redogörelse av seriens innehåll. Direkta citat ur serien och blockcitat från 

sekundärlitteratur har lämnats oöversatta för att påverka textens innehåll så lite som möjligt. I 

seriedialog markeras ofta ett eller flera ord med emfas, jag har bibehållit denna emfas genom 

att använda fetstil för dessa ord. I de fall då jag vävt samman utdrag från sekundärlitteratur med 

mina egna argument, har jag dock valt att översätta det citerade stycket för att inte blanda olika 

språk inom samma mening.  

 

4.1 Not a watered down version of some other hero  

”I just want to smell it […] Delicious, delicious infidel meat…”.67 Med de orden möter vi för 

första gången Kamala Khan medan hon stirrar drömskt på en grillad baconbaguette i seriens 

första uppslag. I en enda mening kastas läsaren inte bara in det stiliserade Jersey City utan även 

direkt in i en av de dagliga konflikterna, mellan att vara en amerikansk tonåring och att ha 

pakistansk-muslimsk bakgrund, som ligger till grund för Kamalas upplevda identitetskris. Strax 

efter att de båda vännerna Bruno och Nakia lyckats avleda henne från lockelsen, introduceras 

läsaren även för skolkamraterna Zoe Zimmer och hennes sportiga pojkvän Josh som stormar in 

                                                           
67 Ms. Marvel, 2014 #1, s.1. ”Infidel meat” syftar på baconskivorna i baguetten. Griskött anses inom traditionell 
islamisk rättslära (fiqh) vara förbjudet (haram). Se t.ex. Koranen 2:173. 



22 
 

i närbutiken för att köpa kaffe innan nästa lektion börjar. ”Your headscarf is so pretty, [Nakia] 

I love that color […] But I mean… Nobody pressured you to start wearing it, right? […] 

Nobody’s going to like, honor kill you? I’m just concerned.”68 Efter att Nakia försvarat sitt 

val att bära hijab69 från Zoes ”omtänksamma” kommentar, tvingas hon och Kamala avböja en 

inbjudan till en fest med hänsyn till att de andra ungdomarna där kommer att dricka alkohol.70 

Eftersom det inte finns något som visuellt signalerar Kamalas religiositet etablerar den 

inledande scenen, genom referenserna till förbuden mot griskött och alkohol samt Zoes 

kommentarer om väninnans slöja, att Kamalas känsla av att inte passa in är sammankopplad 

med hennes etno-religiösa bakgrund. När Kamala och hennes vänner lämnar butiken 

konstaterar hon därför nedstämt: ”… my chances of becoming an intergalactic super hero are 

even slimmer than my chances of becoming blonde and popular.”71 

Efter att ha bråkat med sina föräldrar smiter Kamala senare under kvällen ut ur huset för att gå 

på festen i hemlighet. På vägen dit får läsaren följa hennes tankar kring sin religiösa uppfostran 

som gör att hon inte tycker att hon passar in bland de andra ungdomarna: ”Why am I the only 

one who gets signed out of health class? […] Why am I stuck with the weird holidays? 

Everybody else gets to be normal.”72 Festvistelsen blir dock inte som hon förväntat sig, och 

efter att Zoe Zimmer och Josh försökt lura henne att dricka alkohol beger sig Kamala hemåt 

igen. Förtvivlad över konflikten mellan en föreställd amerikansk tonårsidentitet, som bland 

annat involverar ett spritfyllt uteliv och hångel, och hennes islamiska bakgrund med de religiöst 

motiverade förbuden konstaterar hon: ”I can never be one of them, no matter how hard I try. 

I’ll always be poor Kamala with the weird food rules and the crazy family.”73 Medan en 

mystisk dimma lägger sig över Jersey City förirrar sig Kamala bland stadens gator där hon så 

småningom tappar medvetandet. Dimvärlden som Kamala går vilse i fungerar på sätt som en 

separationsfas i berättelsen som leder till att hon får sina krafter och förvandlas till superhjälte, 

vilket jag återkommer till i kap 4.2.74 

Kamala är varken den första kvinnliga eller muslimska superhjälten i Marvels universum. 

Precis som de muslimska hjältinnorna Dust (2002) och Veil (2010) verkar Kamala i en värld 

                                                           
68 Ms. Marvel, 2014 #1, s.2. 
69 Hijab är en typ av slöja som endast täcker huvudet. Ordet betyder gardin eller förhänge, för vidare diskussion 
om slöjans historiska ursprung se Ahmed, Leila, Women in the Rise of Islam ur Women and Gender in Islam: 
Historical Roots of a Modern Debate, Yale University Press, 1992. 
70 Ms. Marvel, 2014 #1, s.1–3. 
71 Ms. Marvel, 2014 #1, s.4. 
72 Ms. Marvel, 2014 #1, s.8. 
73 Ms. Marvel, 2014 #1, s.9–13, citat s.13. 
74 Ms. Marvel, 2014 #1, s.10–18. 
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som historiskt sett dominerats av manliga skapare, läsare och superhjältar. Till en början hade 

kvinnliga seriekaraktärer därför märkbart begränsade roller. Inte sällan förpassades de till 

seriernas kärleksrelaterade bihandling, där de oturligt ofta hamnade i nöd vilket gav 

superhjältarna anledning att göra upp med skurkarna.75 Trots att kvinnliga superhjältar 

lanserades i allt större utsträckning under andra halvan av 1900-talet fortsatte stereotypa 

könsroller att reproduceras. Generellt sett knöts deras superkrafter till olika naturfenomen som 

uppfattades som ”feminina” och i de fall de arbetade i grupp skildrades hjältinnorna ofta som 

passiva eller åsidosatta i förhållande till de manliga medlemmarna.76 Exempelvis behövde flera 

av ”de kvinnliga grundmedlemmarna av Fantastic Four och X-Men ständigt räddas av sina 

manliga kollegor.”77 Jag menar att Ms. Marvel avviker från detta mönster av genusbaserad 

underordning och passivitet. Dels eftersom författaren bygger Kamalas agens genom 

meningsbärande islamiska referenser och symboler, och dels eftersom utvecklingen av hennes 

religiösa identitet parallellt gör henne till en självständig och dynamisk superhjälte. 

De islamiska referenserna i serien aktiveras och laddas med innebörd genom att författaren 

Wilson låter Kamala hänvisa till sin islamiska kunskap så fort hon ställs inför olika former av 

problem. När Kamala för första gången i rollen som Ms. Marvel väljer att rädda en människa i 

nöd legitimerar hon sitt ingripande genom att referera till en vers ur koranen som hon lärt sig 

av sin pappa: ”There’s this Ayah from the Quran […] ’Whoever kills one person, it is as if he 

has killed all of mankind – And whoever saves one person, it is as if he has saved all of 

mankind’”.78 Personen hon räddar är ingen mindre än en berusad Zoe Zimmer som trillat i 

stadens kanal efter festen. Att Zoe tidigare etablerats som en otrevlig eller oförskämd karaktär 

fyller i det här sammanhanget en viktig funktion eftersom Ms. Marvel, i egenskap av att vara 

både superhjälte och fromhetssökande muslim, inte kan låta henne drunkna. Korancitatet är 

plockat ur sitt sammanhang men fungerar i författarens narrativ som en bekräftelse för Kamalas 

goda intentioner och agerande. Dessutom är det tydligt i hennes tankar under ingripandet att 

hon kommer belönas oavsett vem som räddas ur nöden: ”no matter how bad things get […] 

people who rush in to help […] are blessed.”79  

                                                           
75 Davis, Julie & Westerfelhaus, Robert, 2013, s.806, Wright, 2001, s.184–185, Bongco, 2000, s.111, 113–114. 
76 Davis & Westerfelhaus, 2013, s.806–807. 
77 Davis & Westerfelhaus, 2013, s.806. Citat: ”the female founding members of the Fantastic Four and X-men 
frequently had to be rescued by their male colleagues.” Min översättning. 
78 Ms. Marvel, 2014 #2, s.8. Jmf Koranen 5:32  
79 Ms. Marvel, 2014 #2, s.8–9. 
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I ett senare sammanhang befinner sig Kamala och Nakia i den lokala moskén för att lyssna på 

sheikh Abdullahs lördagsföreläsning för unga. I bönerummet som är könsmässigt indelat i en 

avdelning för män och en för kvinnor småpratar de båda vännerna under tiden sheikhen, med 

hänvisningar till incidenten vid kanalen, föreläser om vikten av att avstå alkohol och otillåtet 

umgänge mellan könen.80 När sheikhen upptäcker att någon pratar bakom avskärmningen till 

kvinnornas avdelning avbryter han föreläsningen och ber dem vara tysta, varpå Kamala 

förklarar hur svårt det är att koncentrera sig när de knappt kan höra eller se sin lärare. I ett sista 

försök att tillrättavisa Kamala svarar sheikhen: ”The partition and the side entrance for 

women are there to preserve your modesty and dignity.”81 I svaret som följer går det återigen 

att utläsa författaren Wilsons sätt att ge Kamala ökad agens genom att låta henne hänvisa till 

sin islamiska kunskap: ”But – didn’t you tell us there was no partition at the Prophet’s mosque 

in Medina? That men and women went through the same door and sat in the same room?”82 

Hänvisningen till profeten Muhammads tid visar inte bara att Kamala kan sin islamiska historia, 

utan även hur författaren aktiverar kunskapen för att förändra maktpositionerna i 

konfliktsituationen till hennes fördel. När den traditionellt religiösa auktoriteten häpet förklarar 

att det var annorlunda under profeten Muhammads dagar eftersom de tillhörde en ”gyllene” tid 

i islams historia, är debatten redan förlorad. Därefter lämnar de uttråkade Kamala och Nakia 

(ironiskt nog obemärkt) lektionen i skydd av avskärmningen.83  

Kamala avviker även i jämförelse med tidigare muslimska superhjältar. År 2002 introducerades 

den afghanske sextonåringen Sooraya Qadir (Dust) som ett tillskott i Marvels hjältegrupp X-

Men. Julie Davis och Robert Westerfelhaus diskuterar bland annat hur Dust ständigt ifrågasatta 

slöja84, passiva hjälteroll och förmåga att förvandla sig till en sandstorm, reducerar henne till 

en exotisk ”andre”.85 Författarna visar på så sätt att Marvel trots sin ambition att inkludera en 

icke-amerikansk muslimsk superhjälte, exkluderar Dust från ”den amerikanska mainstream-

kultur […] vars intressen hon försvarar”.86 Eftersom Kamalas agens utgår från meningsbärande 

islamiska referenser, och föreningen av hennes islamiska och amerikanska identiteter är central 

för superhjälterollen, fungerar hon som Dust direkta motsats. Vid ett tillfälle konstaterar 

Kamala självsäkert: ”I’m not here to be a watered down version of some other hero… I’m here 

                                                           
80 Ms. Marvel, 2014 #3, s.3–5. 
81 Ms. Marvel, 2014 #3, s.5. 
82 Ms. Marvel, 2014 #3, s.5. 
83 Ms. Marvel, 2014 #3, s.4–5. 
84 Dust bär en heltäckande svart abaya med tillhörande niqab både som hjälte och i sitt civila alter ego. 
85 Davis & Westerfelhaus, 2013, s.806–807. 
86 Davis & Westerfelhaus, 2013, s.807, citat: ”[the]American mainstream culture […] whose interests she still 
defends.” Min översättning. 
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to be the best version of Kamala.”,87 vilket skulle kunna innebära att författaren Wilson gör 

upp med Dust olyckliga öde. 

 

4.2 Ammi! Where’s my burkini?  

Ända sedan superhjältarnas första framträdanden har hjältedräkter fungerat som en av de 

tydligaste markörerna för sina bärares särskilda status. De snäva och färgglada kläderna fångar 

potentiella läsares uppmärksamhet medan mantlar, bälten och andra detaljer förstärker 

superhjältens krafter och heroiska utstrålning. Genom att särskilja hjältarna (och skurkarna) 

från resten av den tecknade världens invånare, samtidigt som de anonymiserar deras sanna 

identitet, fyller dräkterna även en viktig dramaturgisk funktion.88 Kamalas framträdande som 

Ms. Marvel är inget undantag från denna formel, jag menar dock att utvecklingen av hennes 

superhjältedräkt även är intimt förknippad med hennes karaktärsutveckling i allmänhet och 

socio-religiösa identitet i synnerhet. Påverkad av de hallucinogena effekterna av den mystiska 

dimman möter Kamala sina superhjälteidoler Captain Marvel, Iron Man och Captain America. 

Efter att ha återfått medvetandet förklarar hon sin upplevda identitetskris för de tre hjältarna 

med hänvisning till hur hon tidigare hånats på grund av sin kulturella och religiösa bakgrund.89 

Tvivlande utbrister hon: ”I grew up here! I’m from Jersey City, not Karachi! […] I don’t know 

what I’m supposed to do. I don’t know who I’m supposed to be.”90 När den vita och blonda 

Carol Danvers (Captain Marvel) frågar om vem hon egentligen vill vara svarar Kamala 

förhoppningsfullt: ”I want to be beautiful […] and less complicated […] I want to be you. 

Except I would wear the classic, politically incorrect costume and kick butt in giant wedge 

heels.”91 Dialogen mellan Carol och Kamala avslutas när de tre superhjältarna konstaterar att 

hennes öde håller på att gå i uppfyllelse. Mötet fungerar därmed inte bara som ett sätt att förklara 

hur Ms. Marvel ärver sina krafter, utan även som en symbol för hennes uppfattning om Carol 

Danvers som framgångsrik och positiv kvinnlig förebild. 

Medan de tre superhjältarna försvinner förvandlas den mystiska dimman till en tjock svart rök 

som omsluter och bildar ett skal runt Kamala, och i samma ögonblick som hon lyckas slå sig 

fri blir det tydligt att hon bytt skepnad till en vit, ung, blond kvinna klädd i Captain Marvels 

                                                           
87 Ms. Marvel, 2014 #5, s.9. 
88 Bongco, 2000, s.104–105. 
89 Ms. Marvel, 2014 #1, s.16. 
90 Ms. Marvel, 2014, #1, s.16–17, citat s.17. 
91 Ms. Marvel, 2014, #1, s.17. 
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traditionella superhjältedräkt.92 Tiden i den svarta kapseln symboliserar på så sätt den liminala 

fasen i Kamalas första omvandling från tonåring till superhjälte. Kläderna Ms. Marvel bär 

består av en figurskuren svart dräkt som visar både lår och axlar. Hennes armar och ben täcks 

av ett par långa handskar och åtsittande tights. Runt höfterna hänger ett rött tygstycke vars 

fladdrande ändar nätt och jämt skymmer läsarens insyn i dräktens underdel. På dräktens överdel 

syns en gul blixt som betecknar släktskapet med de tidigare inkarnationerna av Captain 

Marvel.93 Mila Bongco menar att de sexualiserade dräkterna som kvinnliga superhjältar ofta 

bär, har sin grund i 1940- och 1950-talens pin up-kultur och ”Good Girl”-konst vilket 

inspirerade serietecknarna att avbilda hjältinnor på ett utmanande, skandalöst och (för sina 

läsare) intresseväckande sätt.94 

Superheroines were depicted scantily clad and in provocative and alluring poses. Although some 

girls also read them, comicbooks were generally written for boys. Most females […] wear skimpy 

outfits, thus producing what is termed as ”good girl art” in the comicbook community.
95

 

Efter att Kamala återhämtat sig från metamorfosens illamående, konstaterat att hon gått vilse 

och antagligen drömt om mötet med Captain Marvel upptäcker hon sin nya skepnad. ”But it is 

happening. This is what I asked for right? […] So why don’t I feel strong and confident and 

beautiful? Why do I just feel freaked out and underdressed?”96 Kamala återfår så småningom 

sin vardagliga klädsel och fortsätter ifrågasätta sin nyupptäckta förmåga som hamnskiftare, 

vilket förankras genom hennes känsla av att vara underklädd, blottad och generad. ”But it was 

real… Wasn’t it? Right down to the horrifying realization that super hero costumes don’t 

include underwear.”97 Ifrågasättandet tyder på en medvetenhet kring de enligt Kamala ”politiskt 

inkorrekta” traditionella kvinnliga hjältedräkternas utmanande natur som, med ”smala midjor, 

hudnära kläder eller extremt korta kjolar […] avslöjar allt som finns under så fort hjältinnan 

faller omkull”,98 reducerar henne till den stereotypa bilden av en modern ”Good Girl”.  

                                                           
92 Ms. Marvel, 2014 #1, s.18–19. 
93 Ms. Marvel, 2014 #1, s.20, #2, s.1, 8, 11–12. För vidare diskussion om den gula blixtens koppling till den 
ursprunglige hjälten Captain Marvel se Robinson, 2004, s.67–69. 
94 Bongco, 2000, s.107–108. 
95 Bongco, 2000, s.107–108. 
96 Ms. Marvel, 2014, #2, s.1–2, citat s.2.  
97 Ms. Marvel, 2014, #2, s.4. 
98 Schenck, Ken, Superman: a Popular Culture Messiah, ur The Gospel According to Superheroes: Religion and 
Popular Culture, red. Oropeza, B. J. Peter Lang, New York, 2005, s.43, citat: ”tiny waists, and skintight costumes 
or extremely short skirts […] reveal what’s underneath whenever the heroine takes a tumble.” Min 
översättning. 
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Vidare menar Bongco att dräkten också fungerar som en betecknare som signalerar för läsaren 

att karaktären för stunden verkar under sin superhjälte-identitet vilket gör hen till ett möjligt 

mål för konflikter och angrepp.99 När Kamala för första gången rusar hemåt genom stadens 

gator i sin hjältedräkt möts hon av en hemlös man som direkt antyder och trakasserar henne 

verbalt på grund av den utmanande klädseln: ”Hi, beautiful! Nice knees! […] Chilly out! 

Maybe you oughtta think about puttin’ on some pants!”100 Det går inte att nog understryka hur 

väl medvetna seriens skapare är om problematiken kring de kvinnliga superhjältedräkternas sätt 

att sexualisera sina bärare. Detta går att läsa ut dels genom Kamalas och författarens 

metakommunikativa tankar och självironiska kommentarer som ”The hair gets in my face, the 

boots pinch […] and this leotard is giving me an epic wedgie.”101 eller ”This is rapidly 

becomming no fun.”102 Vidare menar jag att Kamalas dräktutveckling är central för hennes 

identitetsskapande eftersom en sexualiserad dräkt är problematisk med hänsyn till hennes 

religiösa moral och tro. För att kunna axla rollen som Jersey Citys nya superhjälte finns det 

därför ett behov av att som tonårsdotter i en amerikansk muslimsk familj göra sig av med den 

traditionella superhjältedräkten. 

Några dagar efter att ha upptäckt sina superkrafter bestämmer sig Kamala för att prata med en 

av sina närmsta vänner om sin hemliga identitet och det moraliska ansvar som superhjälterollen 

innebär.103 Väl framme upptäcker hon att närbutiken som klasskamraten Bruno arbetar i håller 

på rånas av en beväpnad man, vilket ställer henne inför beslutet att antingen ingripa eller hämta 

hjälp. ”But--everydody’s expecting Ms. Marvel […] with the hair and the spandex and the 

Avengers swag. […] Not a sixteen year-old brown girl with a 9 PM curfew.”104 I ett ögonblick 

transformeras hon till den blonda Carol Danvers-versionen av Captain Marvel, kastar sig in i 

butiken och ger sig på förövaren. Ingripandet får ett plötsligt slut när ett pistolskott går av och 

träffar Kamala i magen, varpå rånaren som visar sig vara Brunos yngre bror får panik och 

springer från platsen.105 När Kamala återfår sitt medvetande och återgått till sin vanliga 

skepnad, inser hon att oförmågan att kontrollera sina krafter hänger ihop med hennes dåliga 

självförtroende. Slitningarna mellan att samtidigt vara sig själv och superhjälte ligger således i 

den skepnad som reducerar henne till en sexualiserad vit blondin, varför det blir nödvändigt för 

                                                           
99 Bongco, 2000, s.105. 
100 Ms. Marvel, 2014, #2, s.13. 
101 Ms. Marvel, 2014, #2, s.12. 
102 Ms. Marvel, 2014, #2, s.13. 
103 Ms. Marvel, 2014, #3, s.14. 
104 Ms. Marvel, 2014, #3, s.16. 
105 Ms. Marvel, 2014, #3, s.20, #4, s.1–4. 
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Kamala (och seriens författare) att göra sig av med Captain Marvels traditionella dräkt. ”If I’m 

really going to do this—if I’m going to run around [Jersey City] all powered up—I’m gonna 

need […] a costume. Obviously.”106 

Att plötsligt förändra en superhjältes ikoniska dräkt kan enligt Bongco under särskilda 

omständigheter ”användas som ett medvetet drag för karaktärsutveckling.”107 Efter incidenten 

i butiken skyndar Kamala hem för att leta efter lämpliga plagg att använda. Djupt rotande i sin 

garderob utbrister hon: ”Ammi! Where’s my burkini?”.108 Därefter får läsaren följa Kamala 

under ett slags träningsmontage när hon lär sig bemästra sina superkrafter som hamnskiftare, 

vilket avslutas med att hon målar den gula Captain Marvel-blixten på burkinins framsida och 

virar en röd dupatta109 runt sin hals.110 Genom att använda burkinin och dupattan som grund 

för Kamalas nya hjältedräkt, lyfter seriens skapare in en modern islamisk artefakt som 

förknippas med traditionella socio-religiösa värden kring blygsamhet, fromhet och värdighet. 

Dräktens detaljer, som ”visar de essentiella attributen för hjältens identitet, krafter och 

kapacitet”,111 vävs därmed samman med Kamalas växande självförtroende och symboliserar på 

så sätt den sexualiserade dräktens direkta motsats. Genom olika tankerutor får vi dessutom följa 

byggandet av hennes unika hjälteidentitet. ”I tell myself I can do this. I tell myself I’m exactly 

where I was meant to be. It’s like that Persian guy Rumi said. ’Wherever you are... Was circled 

on a map for you.’”112  

I det här sammanhanget är referensen till den persiske 1200-talspoeten Muhammad Jalal al-din 

Rumi särskilt intressant. Statsvetaren Chenaz Seelarbokus diskuterar den sufiske mystikerns 

popularitet i det samtida amerikanska samhället, och menar att det explosionsartade intresset 

för Rumis översatta verk under de senare decennierna korrelerar med ett ökat intresse för 

nyandlighet och individuella spirituella erfarenheter.113 Genom poeten Coleman Barks 

översättningar av Rumis verk separerades särskilt islamiska teman från dikterna till förmån för 

mer generella värden som kärlek, tolerans, inkludering och humanism. På så sätt gjordes verken 

                                                           
106 Ms. Marvel, 2014, #4, 3–6, 9–11, citat s.11. 
107 Bongco, 2000, s.105, citat: ”[changes in costumes have also] been used within the gambit of character 
development.” Min översättning. 
108 Ms. Marvel, 2014, #4, s.12. 
109 En dupatta är en tunn genomskinlig sjal som ofta ingår i traditionella pakistanska kvinnokläder, s.k. salwar 
kameez. 
110 Ms. Marvel, 2014, #5, s.10–13. 
111 Bongco, 2000, s.105, citat: ”show the features essential to the hero’s identity, powers, and capabilities.” Min 
översättning. 
112 Ms. Marvel, 2014, #5, s.13. 
113 Seelarbokus, B. Chenaz, ”Thoroughly Muslim Mystic: Rewriting Rumi in America”, ur Muslims and American 
Pupular Culture, red. Omidvar, Iraj och Anne R. Richards, Praeger, Santa Barbara, 2014. 
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tillgängliga för såväl initierade mystiker, muslimska lekmän och en bredare ickemuslimsk 

amerikansk publik.114 

In other words, it seems highly likely that it is the total disengagement of Rumi’s poetry from Islam 

that explains his popularity in the United States. According to Barks, ”Rumi’s appeal to 

contemporary audiences may have to do with people wanting to feel poetry beyond the traditional 

boundaries of Christianity, Islam, Judaism and Hinduism – poetry that mixes the personal and the 

inspired.” And Rumi’s poems, á la Barks, do exactly that.
115 

I en amerikansk kontext bekräftar därför referensen till Rumi, som ”för en allmän läsare, 

ingjuter […] en känsla av högre kallelse och frid”,116 Kamalas identitetsskapande som en del 

av en allmänhumanistisk och god diskurs oberoende av hennes muslimska familjebakgrund. 

Samtidigt autentiseras Kamalas islamiska identitet för den läsare som känner till Rumis 

betydelse för islams historia och inom finkulturella muslimska miljöer. När superskurkens 

hantlangare för första gången möter Kamala i sin nya hjältedräkt och förundrat frågar vem hon 

är, tänker hon för sig själv: ”Who am I? It seems like an easy question. And then I realize […] 

Maybe the name belongs to however has the courage to fight […] And so I tell them. I tell them 

who I am.”,117 därefter svarar hon stolt: ”You can call me Ms. Marvel.”118 

Den slutgiltiga versionen av Ms. Marvels superhjältedräkt symboliserar självsäkerhet, trygghet, 

Kamalas kontroll över sina krafter i allmänhet samt sedlighet och kontroll över sin kropp i 

synnerhet. Jag menar att Burkinin, på grund av sin islamiska socio-religiösa funktion, 

överbryggar Kamalas självtvivel och blir meningsbärande för hennes roll som ung muslimsk 

amerikansk superhjälte. Den blixt-prydda burkinin blir därmed ”en kraftkälla, att bära dräkten 

innebär att bli superhjälten.”119 

 

4.3 The conservative customs of her Pakistani Muslim family 

Utöver Kamala får läsaren även möta ett antal muslimska karaktärer som till exempel väninnan 

Nakia med turkisk bakgrund, sheikhen Abdullah som jobbar i moskén och hennes pakistanska 

familjemedlemmar. Familjen Khan skildras som en traditionell kärnfamilj och består av 

                                                           
114 Seelarbokus, 2014, s.267–268, 270–272. 
115 Seelarbokus, 2014, s.272. 
116 Seelarbokus, 2014, s.268, citat: ”[to] the general reader, [the name of Rumi] brings a sense of higher calling 
and peace.” Min översättning. 
117 Ms. Marvel, 2014, #4, s.16. 
118 Ms. Marvel, 2014, #4, s.16. 
119 Bongco, 2000, s.106, citat: ”a source of power, to wear the costume is to become the superhero.” Min 
översättning. 
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mamman Aisha, pappan Yusuf samt Kamalas äldre bror Aamir. Läsaren får aldrig ta del av 

familjens hela bakgrundshistoria, men att de emigrerat till USA går att utläsa ur ett av Aishas 

uttalanden när det framgått att dottern är inblandad i den dramatiska händelseutvecklingen i 

Jersey: ”We came here so our children would be safe –safe from the chaos and corruption and 

bombings back home.”120 Kommentaren avslöjar inte bara detaljerna kring varför familjen flytt 

undan det politiska läget i Pakistan utan etablerar också USA som den idylliska fristad familjen 

sökt för ett tryggare liv. Moderns fortsatta kritik av det nya landets sociala problem låter dock 

inte vänta på sig: ”Only after we arrived did we discover school shootings, date rape drugs and 

gangs. And now giant robots!”121  

Av Kamalas familjemedlemmar är mamman Aisha minst framträdande, vilket innebär att det 

är svårt att lära känna karaktären på djupet och dra generella slutsatser kring hennes identitet. 

Trots detta finns det intressanta aspekter i hur seriens skapare valt att framställa henne. Aisha 

är alltid klädd i traditionella pakistanska kvinnokläder, s.k. salwar kameez, vilka består av tunna 

långbyxor och en klänning som går ner till smalbenen. Till detta bär hon i princip alltid en tjock 

kofta. Hon bär endast slöja vid ett tillfälle men i det sammanhanget besöker familjen en 

släktings bröllopsceremoni, vilket innebär att hon både befinner sig i ett offentligt och religiöst 

rituellt sammanhang. I övrigt befinner sig Aisha alltid i hemmet när hon syns i bild vilket 

förklarar varför hon inte behöver täcka håret.122 Aisha uttrycker sig sällan med hänvisning till 

sin religiösa tro. Däremot, när Kamalas skola blivit skådeplats för en strid mellan en gigantisk 

robot och Ms. Marvel, hotar hon vid ett tillfälle: ”We’re sending you to Islamic school! No--

we’re sending you to your grandparents in Karachi!”123 Genom Kamalas sarkastiska 

kommentarer till modern kan vi dessutom indirekt utläsa de islamiskt familjekonservativa 

värderingar författaren tillskriver Aisha: ”Obviously I’m gonna go party with my ten atheist 

boyfriends.”124 eller: ”You and baba want me to be a perfect little Muslim girl – Straight A’s, 

med school, no boys, no booze, then some handpicked rich husband from Karachi and a billion 

babies.”125 En intressant detalj i skildringen av Aisha synliggörs vid en enkel kvantifiering av 

det bildmässiga utrymme hon tillägnats i serien. I nio av de trettio rutor126 hon dyker upp i 

bildmaterialet går hon omkring med en träslev i handen, trots att hon bara befinner sig i närheten 

                                                           
120 Ms. Marvel, 2014 #9, s.15. 
121 Ms. Marvel, 2014 #9, s.15. 
122 Se bl.a. Ms. Marvel, 2014 #1, #2, #4 Jmf All New Marvel Now Point One #1. 
123 Ms. Marvel, 2014 #9, s.14. 
124 Ms. Marvel, 2014 #4, s.13. 
125 All New Marvel Now Point One #1, s.8. 
126 Totalt 38 om vi räknar introduktionsavsnittet där familjen är på bröllop. 
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av att lägga upp mat vid tre tillfällen. Att Aisha i nästan 30 % av fallen skildras eller kopplas 

samman med en kökssyssla förankrar inte bara hennes roll som hemmafru, utan förstärker även 

medelklassfamiljen Khans familjekonservativa konstellation. 

Pappan Yusuf gestaltas i princip alltid iklädd skjorta, slips och kostymbyxor med undantag för 

de kvällar då han bär morgonrock eller pyjamas. Endast vid ett tillfälle, under den tidigare 

nämnda bröllopsfesten, bär han traditionella pakistanska kläder. Yusuf arbetar som 

banktjänsteman vilket kan vara en förklaring till valet av vardagskläder, men utöver det är det 

svårt att dra några andra slutsatser än att Yusuf inte signalerar sin islamiska identitet visuellt.127 

Detta innebär dock inte att Yusuf skildras som sekulär, istället uttrycks pappans tro genom att 

han återkommande tackar Gud: ”she’s [Kamala] fine, al-hamdulillah”,128 eller då han visar 

vördnad inför sheikhen Abdullah när Kamala rekommenderas spendera mer tid i moskén.129 

Att Yusuf ironiserar och emellanåt driver med Kamalas fromhetssökande och arbetslösa bror: 

”Apperently no job is good enough for his [Aamir] holiness”,130 etablerar också pappan som 

mer avslappnad och självsäker i sin religiösa identitet. I övrigt skildras Yusuf, likt mamman, 

som en sympatisk men samtidigt värdekonservativ och protektionistisk förälder. Vid de 

tillfällen då Kamala verkar sårad eller avslöjas komma hem sent om nätterna, tröstar han dottern 

samtidigt som han uttrycker sin oro över hennes beteende: ”I am terrified by this new Kamala. 

I know the kinds of pressures on young girls thes days – pressure to be things they are not, do 

things they don’t want to do”.131 Vid ett annat tillfälle diskuterar de Kamalas önskan om att få 

gå fest med sina amerikanska vänner vilket, enligt Yusuf, blir problematiskt med hänsyn till 

hennes roll som ung muslimsk kvinna: ”[…] it’s not safe for a young girl to be out […] with 

strange boys, drinking God knows what and thinking God knows what.”132  

Den mest öppet islamiska och intressanta karaktären i Kamalas familj är brodern Aamir som 

skildras som en kärleksfull, introvert och fromhetssökande muslim. Aamir figurerar alltid i sina 

traditionella islamiska kläder som består av en liten vit pillerburkshatt, även kallad tagiyah eller 

topi, en vit pakistansk tunika och ett par vita eller naturfärgade ankellånga byxor alternativt 

byxor som stoppats in i strumporna.133 En av de tydligaste visuella signalerna för Aamirs 

islamiska väckelse, utöver att han med jämna mellanrum syns med ett radband runt handen, är 

                                                           
127 Se bl.a. Ms. Marvel, 2014 #1, s.6 Jmf #2, #5, All New Marvel Now Point One #1. 
128 Ms. Marvel, 2014 #9, s.15. 
129 Ms. Marvel, 2014 #5, s.9. 
130 Ms. Marvel, 2014 #1, s.6. 
131 Ms. Marvel, 2014 #5, s.7. 
132 Ms. Marvel, 2014 #1, s7. 
133 Se bl.a. Ms. Marvel, 2014 #1, s.5–6, #2, s.14–15, #3, s.3–4, #8, s.5. 
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hans trimmade skägg och rakade överläpp vilka vårdats i enighet med profetens sunna.134Att 

vårda skägget och raka mustaschen återges t.ex. i hadith-samlingen Sahih al-Bukhari och 

kännetecknar bland annat muslimer som bekänner sig till den fromhetssökande salafi-

rörelsen.135   

Även i text uttrycks Aamirs påtagligt religiösa identitet. Vid ett tillfälle lyfter han sina händer 

vända mot ansiktet och faller i bön när familjen håller på att samlas för att äta middag. När 

Yusuf skämtsamt avbryter honom: ”if you don’t stop praying long enough to put some food in 

your mouth, one day you will starve to death.”136 svarar Aamir fridfullt: ”May Allah forgive 

you, Abu.”137 Därefter övergår samtalet i att fadern påpekar hur viktigt det är att Aamir skaffar 

sig ett arbete istället för att bara vara hemma och be om dagarna, varpå brodern fromt 

konstaterar: ”Money earned from a profession that offends Allah has no merit. I refuse to profit 

som usury… unlike some people.”138 Av de 41 rutor där Aamir skildras i serien är han i 10 fall 

(25 %) antingen på väg till eller ifrån köket med en kopp te i handen. På så sätt förankras hans 

roll som fridfull och introvert muslim, som ägnar större delen av sin tid med att antingen söka 

sina religiösa rötter innanför hemmets väggar eller vid sidan av sheikhen i moskén. Att Aamirs 

sociala nätverk knyts till moskén går att utläsa i hans ”omtänksamma” kommentarer kring 

Kamalas allt mer misstänkta beteende: ”Did something… happen tonight? […] I’ll get the 

brothers from the mosque and we’ll beat the ever-living snot out of whoever hurt you!”139 

Familjen Khan symboliserar en triangulering av muslimska karaktärer: mellan de 

värdekonservativa, moderata muslimska föräldrarna, den fromhetssökande väckelsereligiösa 

brodern och den fortfarande identitetssökande Kamala. Därmed skriver och tecknar seriens 

skapare in deras familjemönster och identiteter i berättelsen på ett sätt som speglar den samtida 

pakistanska minoriteten i USA. I sin redogörelse över USA:s muslimska minoritetsgrupper 

beskriver Aminah McCloud de muslimer med sydostasiatiskt ursprung som en inom-religiöst 

                                                           
134 Sunna innefattar, utöver Koranen, Muhammads normerande praktik och utsagor (Hadither) vilka 
nedtecknats i olika s.k. hadith-samlingar. 
135 http://www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_7_72.php se t.ex. nr 780–781. Jmf http://salaf-us-
saalih.com/2013/04/17/shaving-the-beard-and-the-moustache-shaykh-muhammad-ibn-haadee/. Salafi är en 
förkortning för as-salaf as-salih vilket betyder ”de fromma förfäderna” och betecknar en väckelserörelse inom 
islam som strikt försöker emulera (sin tolkning av) de första muslimska generationernas leverne. 
136 Ms. Marvel, 2014 #1, s.5 
137 Ms. Marvel, 2014 #1, s.5 
138 Ms. Marvel, 2014 #1, s.6. 
139 Ms. Marvel, 2014 #2, s.6. 
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heterogen grupp, där globaliseringen och olika migrationsmönster spelat en avgörande roll för 

individernas religiösa utövande och kulturella identitet.140  

Many transnational South Asian Muslims are a blend of Hindu cultural artefacts, Islamic knowledge, 

and British etiquette with American tastes.141 […] Some left Islam behind when they boarded the 

plane to the United States, while others left it behind once they felt the freedom to not be Muslim, 

still others thought Islam archaic back home and rediscovered it in the United States.
142 

Skildringen av Kamala och hennes muslimska familjemedlemmar visar att det finns en betoning 

på flera olika muslimska identiteter i serien Ms. Marvel. Ingen karaktär beskrivs eller framställs 

som mer autentisk i sin religiositet än någon annan, och alla samverkar inom ramen för samma 

berättelse. De ofta humorfyllda och lättsamma referenserna till islamiska teman innebär att 

Kamalas identitetsskapande aldrig känns påtvingat. Istället navigerar hon sig fram i ett kluster 

av identiteter där hon förstärker, överger, accepterar eller skjuter ifrån sig olika religiösa 

influenser. 

  

                                                           
140 McCloud, Aminah Beverly, Transnational Muslims in American Society, University Press of Florida, 2006, se 
kap 5. 
141 McCloud, s.57. 
142 McCloud, 2006, s.59. 
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5 Avslutande diskussion 

När religionssociologen Leon Moosavi nåddes av nyheten att Marvel Comics nya superhjälte 

skulle vara en identitetssökande amerikansk-muslimsk tonåring, frågade han varför inte Spider-

Man bara kunde konvertera till islam istället. Även om frågan ställdes retoriskt markerade den 

med skepsis – till skillnad från inläggen i debatten som hyllade Ms. Marvel innan första numret 

hade hunnit publiceras – superhjältars förmåga att bekämpa islamofobiska diskurser. Huruvida 

Kamala lyckas sätta stopp för stereotypa skildringar av muslimer i den amerikanska 

populärkulturen lämnar jag därhän, och konstaterar istället att det nu (snart ett år in i serien) 

finns skäl att närmare granska hur Marvel valt att gestalta sin ”supermuslima”.  

Syftet med den här uppsatsen har varit att belysa hur islam, muslimer och islamisk identitet 

konstrueras och representeras i första säsongen av Ms. Marvel, för att förstå hur serien som 

populärkulturellt uttryck speglar det amerikanska identitetspolitiska klimatet. Precis som 

Lillian Robinson konstaterade finns det även ett behov av att kritiskt närma sig 

superhjältegenren utifrån genusrelaterade perspektiv. Därför har ett delsyfte varit att visa hur 

Kamalas religiösa identitet fungerar i relation till hennes roll som ung kvinna. För att besvara 

mina frågeställningar (s.3) har jag gjort en ideologikritisk närläsning av källmaterialet, vilken i 

sin tur kompletterats med en semiotisk tolkningsmetod när bildmaterialet anspelat på islamiska 

symboler. En begränsning i metodvalet är dess möjligheter att säga något om skaparnas 

egentliga intentioner bakom produkten. Jag menar dock att det finns tydliga tendenser i serien 

som synliggörs vid en kritisk närläsning av materialet, vilket tyder på författarens medvetenhet 

både kring islamisk religiös kunskap och hur kvinnliga superhjältar historiskt sett skildrats – 

inte minst kopplat till den tidigare inkarnationen av Captain Marvel. Det analytiska ramverket 

har i huvudsak hämtats från Marin Lunds avhandling kring X-Men-seriens funktion som 

(re)producent och bärare av sin tids (ca 1975 och framåt) politiska medborgarrättsfrågor kring 

etno-social rättvisa och feminism. Tillsammans med Louise Cainkars artikel om det 

inrikespolitiska klimatet i USA efter elfte september 2001, går det att anta att mainstreamserier 

idag fungerar som bärare av en amerikansk-muslimsk identitetspolitik som syftar till att främja 

och integrera muslimer socialt och politiskt. 

Kamalas religiösa identitet är inledningsvis sammankopplad med hennes personliga självtvivel 

och känsla av att inte passa in bland sina klasskamrater. Jag menar att hennes identitetsskapande 

som ung muslimsk amerikan utvecklas parallellt med hennes roll som ung muslimsk hjälte. 

Författaren Wilson låter Ms. Marvel referera till Koranen för att legitimera sina ingripanden 

som superhjälte vilket bekräftar Kamalas goda islamiska moral. Koranversens funktion i 
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superhjältenarrativet är att förklara att Kamalas allmänt goda gärningar också är grundade i 

hennes tro och ger religiös välsignelse. Vidare förankras Kamalas religiösa identitet genom 

referenser till hennes islamiska kunskap som aktiveras och blir meningsbärande i olika 

konfliktsituationer. Genom att referera till den sociala könsordningen i moskéerna under 

profeten Muhammads tid påminner författaren inte bara om att Kamala hämtar sin självsäkerhet 

ur sin tro, utan även om att islam har ett moraliskt ”gyllene förflutet” som är förenligt med 

demokratiskt liberala värderingar. Detta budskap förankras och förstärks i samband med 

referensen till sufipoeten Rumi, som i en amerikansk miljö kopplas samman med 

allmänhumanistiska värden som kärlek och tolerans. Genom att utmana den lokala sheikhen, 

som representerar berättelsens traditionella religiösa auktoritet, tillskrivs Kamala ökad agens 

och autencitet. Här lyser den samtida islamiska identitetspolitiska diskursen igenom eftersom 

Kamala, genom sin religiösa identitet, fungerar som motsatsen till den annars stigmatiserade 

mediebilden av unga muslimska kvinnor i USA. 

Jag hävdar också att Kamalas religiösa identitetsskapande är intimt förknippat med 

utvecklingen av hennes superhjältedräkt. För att använda Julie Davis och Robert Westerfelhaus 

ord, avbildas religiös identitet i serier ”[…] enklast, särskilt för de utanför traditionen, när 

identiteten knyts till enkla igenkännbara visuella index, som till exempel de särpräglade 

kläderna”143 som förknippas med religiös pietet. Detta innebär att superhjältedräkten, i 

egenskap av att vara en unik markör för Ms. Marvels särskilda status, också blir en lämplig 

symbol för seriens skapare att väva samman med Kamalas islamiska identitet. Första gången 

Kamala förvandlas till Ms. Marvel ärver hon den tidigare hjälten Captain Marvels utmanande 

superhjältedräkt. Genom Kamalas tankar kan vi utläsa författaren Wilsons medvetande om 

problematiken med den historiskt sett sexualiserade superhjältedräkten som förminskar Kamala 

till en s.k. ”Good Girl”. Genom att använda burkinin som för seriens skapare symboliserar 

Kamalas sedlighet och kontroll över sin kropp, blir en islamisk symbol meningsbärande för Ms. 

Marvels superhjälteidentitet. På så sätt speglar dräktutvecklingen en identitetspolitisk 

återerövring av en islamisk artefakt som i en samtida negativ diskurs om muslimer ofta 

förknippas med tvång och kvinnoförtryck. 

Genom att analysera hur seriens övriga muslimska karaktärer skildras har jag visat på en 

medvetenhet hos seriens skapare att kontrastera olika islamiska identiteter i förhållande till 

varandra. Kamalas föräldrar representerar en moderat värdekonservativ islam medan brodern 

                                                           
143 Davis & Westerfelhaus, 2013, s.802, citat: ”[…] easiest, especially for those outside the tradition, when that 
identity is tied to an easily recognizable visual index, such as the distinctive garb”. Min översättning. 
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symboliserar väckelse, fromhetssökande och pietet. Trianguleringen av familjen Khans 

medlemmar manifesterar på så sätt den amerikansk-muslimska minoritetens heterogena 

mångfald.  

Den här studien har visat att Ms. Marvel fungerar som ett kulturellt uttryck som (re)producerar 

och speglar islamiska identitetspolitiska teman kring rättvisa, tolerans och social inkludering. I 

superhjältenarrativet lyfts en ung tonåring med islamisk familjebakgrund fram, på ett 

respektfullt och lättsamt sätt, som en vuxen och modern hjälte. Serien bär på så sätt på ett 

integrationsbudskap som signalerar att islamisk uppfostran, tro och en liten portion nördighet 

utgör en relevant moralisk kompass för att navigera sig fram till det kanske mest amerikanska 

som finns: att bli en god amerikansk superhjälte! Studien har också visat att det finns en 

kontinuitet i den amerikanska superhjälteindustrin. Ur den muslimska minoritetens 

stigmatiserade erfarenheter har en ny, maskerad, hamnskiftande Ms. Marvel trätt fram för att 

vara de förtrycktas förkämpe. 

 

5.1 Förslag för vidare forskning 

Ett inledande problem med den här undersökningen var den tidigare forskningens 

fragmenterande eller bristfälliga omfång. Medan tidigare serieforskning bedrivits inom ramen 

för exempelvis judaistik, litteratur- och kulturvetenskap, är islamologisk serieforskning 

fortfarande mycket begränsad. Jag ser därför, mot bakgrund av den här uppsatsens resultat, två 

naturliga möjligheter för vidare studier. Fortsatt forskning skulle kunna genomföras med hjälp 

av intervjuer och fältarbete för att göra en receptionsanalys av Ms. Marvels funktion bland sina 

läsare. Samtidigt skulle intervjuer med seriens författare och tecknare innebära ökad förståelse 

för det sammanhang som serien producerats i. Detta skulle i sin tur skapa både bredd och djup 

i förståelsen för seriens funktion som kulturellt uttryck i en amerikansk identitetspolitisk 

kontext. Vidare skulle Ms. Marvel kunna sättas i ett större sammanhang med andra muslimska 

superhjältar. DC Comics muslimska Batman-spinoff Nightrunner och Marvels brittisk-

muslimske Excalibur är bara två exempel på muslimska superhjältar som nyligen lanserats 

under amerikanska förlag. En komparativ studie mellan Ms. Marvel och hennes muslimska 

hjältesystrar och -bröder skulle vara fruktsamt både för förståelsen av deras respektive 

sammanhang, och som inventering av serieforskningens potential inom islamologin i stort. 
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