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1. Inledning 

Seriemediet har sedan dess uppkomst under slutet av 1800-talet gått från ett kulturellt 

undervärderat medium till att gradvis ta sig in i såväl den bredare masskulturen som på 

museerna, universiteten och i de vetenskapliga tidskrifterna.1 Och även om seriemediet 

fortfarande har lägre status än film och litteratur i många forskningssammanhang är det svårt 

att komma ifrån dess enorma influenser på vår kultur, om inte via film- och TV-adaptioner så i 

form av stilistiska innovationer eller nya sätt att berätta och kommunicera med bild och text.2 

Vissa menar att serier är en viktig del av vår moderna mytbildning. Till exempel skriver Richard 

Reynolds i Super Heroes: A Modern Mythology att ”superheroes constitute a modern pantheon 

of mythical beings”.3  

Seriemediet inkorporerar lingvistiska och ikoniska tecken för att få fram olika typer av 

kommunikation. Det tenderar att uttrycka etiska, moraliska, sociala och politiska budskap, vilka 

kan slätas över av en underhållande och tilltalande form. Som Matthew P. McAllister, Edward 

H. Sewell, Jr., och Ian Gordon skriver i inledningen till antologin Comics and Ideology: ”the 

communicative elements in comic art encourage the form to occasionally create a closed 

ideological text, imposing on the reader preferred meanings”4 varför mediet lämpar sig för en 

retorisk analys.  

Ett omdiskuterat ämne inom seriemediet är dess gestaltning av kvinnor, å ena sidan i form 

av stereotypa könsroller och underrepresentation av verkligt intressanta kvinnliga karaktärer, å 

andra sidan sexualiserande porträtteringar, våld och övergrepp.5 Detta ledde till skapandet av 

hemsidan ”Women in Refrigerators” (1999) som listar kvinnliga karaktärer i mer välkända 

serier som utsatts för våld, misshandel och mord.6 Våldsyttringar av detta slag förekommer 

också i annan populärkultur, såsom Noah Berlatsky skriver i en artikel i The Guardian 2016: 

”Violence against men and violence against women are both common in genre entertainment. 

But […] that doesn’t mean that the violence is the same.” Han poängterar hur våldet mot 

kvinnor, till skillnad från våldet mot män, i populärkulturella narrativ som exempelvis i film 

ofta tillgängliggörs och motiveras: ”Sexualization makes violence against women exciting, 

important – and motivating.”7 Det är därför relevant att, inom retorikdiskursens ramar, studera 

                                                             
1 Jared Gardner, Projections¸ e-bok, Stanford University Press 2012, s.7–12, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=802023 (2017-03-25). 
2 Bill Kartalopoulos, ”Why Comics Are More Important Than Ever”, Huffington Post 28/10 2014, http://www.huffingtonpost.com/bill-

kartalopoulos/why-comics-matter_b_6056736.html (2017-04-05). 
3 Alex M. Wainer, Soul of the Dark Knight, Jefferson North Carolina: McFarland & Company Inc. Publishers 2014, s. 4. 
4 Matthew P. McAllister, m.fl., Introducing Comics and Ideology, Bern: Peter Lang 2001, s. 3. 
5 Randy Duncan, m.fl., The Power of Comics: History, Form and Culture, London: Bloomsbury 2014, s. 346–347. 
6Aaron Hatch, ”Women in Refrigerators: Killing Females in Comics”, The Artifice 11/10 2015, 

http://the-artifice.com/women-in-refrigerators-killing-females-in-comics/ (2017-03-20). 
7 Noah Berlatsky, ”Why violence against women in film is not the same as violence against men”, The Guardian 29/7 2016, 

https://www.theguardian.com/film/2016/jul/29/the-killing-joke-batgirl-violence-against-women-men (2017-04-01). 



2 
 

hur misogyni gestaltas i serier och vilken syn på våld mot kvinnor som där kommuniceras till 

läsarna. Dock kräver en C-uppsats ett mer begränsat omfång, varför jag använder 

serieförfattaren Alan Moore som exempel. 

2. Syfte  

Jag tänker undersöka utdrag ur tre serier av Alan Moore för att granska hur våld mot kvinnor 

gestaltas i mötet mellan olika typer av bilder och texter i ett och samma serieförfattarskap. 

Ledfrågan för min uppsats är: vilken syn på misogyni och våld mot kvinnor uttrycker Alan 

Moore i sina serier och hur framstår detta uttryck i mötet mellan bild och text?  

Det kan diskuteras vad som i denna kontext ska betraktas som misogyni, våld, eller 

maskulint respektive feminint; dock inbjuder seriemediet, bland annat serierna som denna 

uppsats innefattar, ofta en tydlig visuell och narrativ dikotomi mellan manliga och kvinnliga 

karaktärer. Exempelvis genom hur karaktärernas fysiska attribut ritas, samt hur 

könstillhörigheten impliceras i handling, dialog och övrig text. Trots att det finns exempel på 

våld mot manliga karaktärer i serier, även hos Alan Moore, har jag ett syfte med att utgå från 

våld mot kvinnor. Å ena sidan på grund av uppsatsens omfång och fördelen med att välja en 

begränsad utgångspunkt, å andra sidan för att våldet mot män, till skillnad från det mot kvinnor, 

inte lika ofta förbinds med våldtäkt eller liknande sexuella övergrepp. Jag har också svårt att se 

hur gestaltandet av våld mot män skulle underminera misogynt innehåll. Våldet mot kvinnor 

hänger, som diskuterat i uppsatsens inledning, samman med ett längre historiskt förtryck som 

präglas såväl seriemediet som andra delar av populärkulturen. 

3. Material 

Uppsatsen utgår ifrån tre graphic novels av Alan Moore i samarbete med tre olika serietecknare: 

The Killing Joke från 1988 tillsammans med Brian Bolland,8 Watchmen i serieform 1986–1987 

tillsammans med Dave Gibbons, här i en samlad utgåva,9 och The League of Extraordinary 

Gentlemen som getts ut från 1999 och framåt i samarbete med Kevin O'Neill (jag analyserar en 

samlingsutgåva av #1–6 från 1999).10  

Alan Moore (1953–) är en av vår tids mest ansedda författare inom seriemediet och var 

på 1980-talet med serien Watchmen (1986–1987) en viktig del av den renässans som 

tillgängliggjorde seriemediet för en mognare publik, och utmanade många av dess konventioner 

                                                             
 
8 Alan Moore, Brian Bolland, Batman – The Killing Joke: The Deluxe Edition, New York: DC Comics 2008, s. 12–14 + 25. 
9 Alan Moore, Dave Gibbons, Watchmen, New York: DC Comics 2008, s. 5–7. 
10 Alan Moore, Kevin O’Neill, The League of Extraordinary Gentlemen, New York: Vertigo Books 2011, s.5–8 +39–42. 
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som då, och än i dag, tenderar att uttrycka patriarkala maktstrukturer i bild och text.11 Moore 

har samtidigt anklagats för både våldsfetischism och misogyni. Exempelvis hans Batman-

tolkning: The Killing Joke, där karaktären Barbara Gordon – Batgirl – brutalt misshandlas av 

Batmans ärkefiende the Joker, kritiserats för att gestalta våld mot en kvinna som endast syftar 

till att initiera en mans (Batmans) hämndaktion.12 Kontroverserna återuppväcktes när The 

Killing Joke adapterades till animerad film förra året (2016) och filmen uppvisade liknande 

problematiska inslag som källmaterialet.13  

Moore har i intervju uttryckt sin syn på sexuellt betingat våld i serier:  

 

I genuinely cannot see any reason why lethal non-sexual violence should be privileged over sexual violence, 

other than a residual middle class discomfort or squeamishness over all matters pertaining to sex, which in 

this instance has taken on the protective colouration of a fairly spurious appeal to contemporary sexual 

politics.14 

 

Kontroverserna kring Moore gör honom till ett lämpligt exempel för att studera hur våld mot 

kvinnor kan ta sig ett ambivalent uttryck i ett serieförfattarskap. Alan Moore är dock inte 

bildkonstnären bakom sina serier. Däremot skriver bland annat Anna Lisa Di Liddo i Alan 

Moore: Comics as Performance, Fiction as Scalpel hur han via långa, intrikata manus styr 

bildernas utformning. Moores samarbeten med serietecknarna bygger på såväl skriftliga 

instruktioner som direkta möten där karaktärer, strukturer och stil diskuteras. Moore ger 

tecknaren hyperdeskriptiva texter om allt från historia och sättning till lukter och smaker som 

redan är visuella i sin detaljrikedom. Som Di Liddo skriver: ”given the size and scope of 

Moore’s scripts, the visual artist’s participation in the creation of the work is reduced to a 

minimum.”15 Härnäst följer en kortare beskrivning av seriernas handling. 

Watchmen följer en grupp före detta hjältar i ett alternativt USA som vunnit 

Vietnamkriget, där Nixon fortfarande är president. Vanliga människor under 1940-talet 

inspirerades av serietidningshjältar och tog själva på sig superhjältetrikåerna. Serien följer olika 

generationers medlemmar av hjältegruppen ”Watchmen” under 50-talets kalla krig, 60-talets 

Vietnamkrig och slutligen ett alternativ 80-tal. Serien inleds med mordet på hjälten the 

Comedian i nutid (80-talet) som undersöks av ”old school”-hjälten Rorschach, och utvecklas 

så småningom till intriger som rör sig upp till Pentagon och slutligen avgör hela världens öde. 

                                                             
11 Randy Duncan m.fl., The Power of Comics, New York: Bloomsbury 2015, s. 66–67.  
12 Will Brooker, ”Batman's Killing Joke, and its 'edgy' rape storyline, is not a comeback I want to see”, The Guardian 15/6 2016, 

https://www.theguardian.com/books/2016/jun/15/batmans-killing-joke-and-its-edgy-storyline-comeback-alan-moore (2017-01-05). 
13 Noah Berlatsky, ”Batman: The Killing Joke and why you can't just 'update' sexist source material”, The Guardian 26/7 2016,  

 https://www.theguardian.com/film/2016/jul/26/batman-sexism-the-killing-joke-remake-source-material (2017-02-04). 
14 Pádraig Ó Méalóid, ”Last Alan Moore Interview?” (2014-01-09), Slovobooks, https://slovobooks.wordpress.com/2014/01/09/last-alan-

moore-interview/ (2017-02-03). 
15 Anna Lisa Di Liddo, Alan Moore: Comics as Performance, Fiction as Scalpel, University Press of Mississippi 2009, s. 31–34. 
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The Killing Joke handlar om hur karaktären the Joker, nemesis till hjälten Batman, tar sig 

hem till kommissarien Gordon och där skjuter dennes dotter Barbara, varpå han kidnappar 

Gordon och tar denne till ett nöjesfält. Gordon utstår såväl fysisk som psykisk terror och the 

Joker visar bilder på Barbara, naken och sårad. Batman ingriper, söker upp Joker på nöjesfältet 

och stoppar honom.  

The League of Extraordinary Gentlemen är en neo-viktoriansk steampunk-serie där en 

grupp karaktärer ur sekelskiftets anglosaxiska, litterära kanon – Mina Murray (Mina Harker ur 

Bram Stookers roman Dracula), Alan Quatermaine (en klassisk, imperialistisk litteraturgestalt 

från det viktorianska Storbritannien, skapad av H. Rider Haggard), Dr. Hawley Griffin (ur H.G 

Wells The Invisible Man), Dr Jekyll/Mr Hyde (ur Robert Louis Stevensons klassiska roman) 

och Kapten Nemo (ur Jules Vernes En världsomsegling under havet) –  anlitas av den brittiska 

underrättelsetjänsten för att möta hot mot det brittiska imperiet, bland annat Fu Manchu, 

Moriarty och rymdvarelser från mars.  

I Watchmen sker våldsscenen i samband med att hjältinnan Silk Spectre besöker sin mor, 

själv Silk Spectre i en tidigare generations hjältar, på ett ålderdomshem. Modern minns en scen 

ur det förgångna där Watchmen möttes för att fotograferas. I tillbakablicken låter hon de andra 

gå i förväg medan hon byter om, varpå den manlige hjälten the Comedian anländer och börjar 

antasta henne. Detta avbryts av den maskerade hjälten Hooded Justice som istället misshandlar 

the Comedian. I The Killing Joke sker övergreppet tidigt i narrativet och är centralt för hela 

seriens handling. Barbara (i vissa Batman-tolkningar känd som hjältinnan Batgirl), dotter till 

kommissarie Gordon, misshandlas av the Joker, vilket initierar superhjälten Batmans hämnd. 

Till denna våldsscen hör också en senare sekvens där the Joker tvingar kommissarie Gordon 

att, naken, i en av karusellerna på ett nerlagt nöjesfält se bilder på en naken och sårad Barbara, 

resultatet av våldet i den förra scenen. Framför allt en sida knyter direkt an till förra scenens 

övergrepp, varför jag koncentrerar mig på den. I The League of Extraordinary Gentlemen sker 

övergreppen i runt fyra scener. Jag kommer att granska två av dem. I första scenutdraget söker 

Mina Murrey på uppdrag av den brittiska underrättelsetjänsten upp kolonialhjälten Allan 

Quatermaine i Kairo. Andra scenen sker i samband med att Mina Murrey, Quatermaine och 

Kapten Nemo besöker en internatskola för unga kvinnor som hemsöks av en osynlig vålnad. 

Vålnaden visar sig vara den osynlige mannen – Dr. Hawley Griffin – som varje natt våldtar en 

av kvinnorna på hemmet.  

Jag kommer i min analys av serieexemplen inte bara att fokusera på sexuellt våld i form 

av genomförda våldtäkter, utan alla former av övergrepp som på något sätt involverar manliga 

karaktärers övergrepp på kvinnliga karaktärer. 
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4. Teori 

Jag utgår ifrån Roland Barthes artikel ”Rhétorique de l’image”, publicerad i svensk översättning 

som ”Bildens retorik” i Tecken och tydning (1976).16 I den beskrivs en tudelad semiotikteori 

utvecklad av Ferdinand de Saussure i Cours de linguistque générale (1916). Tecken, 

exempelvis ord eller bild, består alltid av en uttryckssida: signifiant, till exempel utskrivna 

bokstäver, och en innehållssida: signifié, ett begrepp eller en idé som kombinationen av 

bokstäver står för. Bilder består av två sfärer: en ikonisk [bilder], och en lingvistisk [text]. 

Barthes exemplifierar detta med ett reklamfotografi från livsmedlet Panzani och beskriver hur 

det innefattar ett okodat, ikoniskt meddelande: denotation, ett bokstavligt betraktande av 

visuella element, exempelvis att se på ett objekt i en reklambild utan att koppla till några 

tillhörande associationer, samt ett kodat, ikoniskt meddelande: konnotation. Konnotationer är 

kulturellt betingade associationer som en betraktare läser in efter att ha sett ett ikoniskt elements 

denoterande kvalitéer. Det ikoniska meddelandets alla möjliga konnotationer kallas för dess 

polysemi ur vilken betraktaren gör urval utifrån flerbottnade referensramar: lexika. En persons 

lexikon kallar Barthes för idiolekt. För skaparen av det visuella meddelandet kan denna 

mångfald av idiolekt och polysemi utgöra ett retoriskt problem, vilket dock kan kontrolleras 

med hjälp av ett tredje, språkligt meddelande: förankring och avbyte. Förankring innebär text 

som vinklar ikoniskt meddelanden, dess polysemi, för att begränsa möjliga tolkningar. Avbyte 

innebär att text tillsammans med bildelement, i en mer eller mindre jämställd relation, skapar 

ett uttryck på högre nivå, exempelvis i form av berättelser.17  

Roland Barthes beskriver även den tecknade bildens egenskaper. Han menar att dess 

återgivning av scener och föremål kräver särskilda ”reglerade” transpositioner. Tecknade bilder 

har inte, som exempelvis ett fotografi, någon natur att hänvisa till. De formas av tecknarens 

urval, en uppspaltning av betydelsefulla, respektive betydelselösa inslag. Teckningars 

denotationer kan aldrig vara lika ”rena” som i fotografier, utan är alltid ritade i en särskild stil. 

Dessa aspekter visar såväl svårigheten som relevansen i att kritiskt granska retoriken bakom 

tecknade serier. Det finns en poäng i att separera en bilds olika meddelanden för att, enligt 

Barthes, bättre kunna problematisera och förstå dess retoriska struktur och syfte.18 

För att koncentrera mitt syfte kommer jag att inkorporera teorin om the male gaze 

utvecklad av Laura Mulvey i ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” (1975).19 Med 

                                                             
16 Roland Barthes, ”Bildens retorik”, Tecken och tydning: Till konsternas semiotik, övers. Kurt Aspelin, Bengt A. Lundberg, Kurt Aspelin 

(red), Stockholm: PAN/Norstedt 1976, s. 114–130. 
17 R. Barthes, 1976, s. 116–126. 
18 R. Barthes, 1976, s. 116–117. 
19 Laura Mulvey, ”Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Film Theory and Criticism: Introductory Readings, Leo Braudy, Marshall Cohen 

(red), New York: Oxford University Press 1999, s. 833–844. 
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utgångspunkt i, och i polemik mot, Freudiansk psykoanalys med influenser från Jacques Lacan, 

beskriver Mulvey tendenser inom filmmediet som befäster en samhälleligt accepterad tolkning 

av sexuell ojämställdhet mellan män och kvinnor. Hon diskuterar fallocentrism, en centrering 

av det manliga könsorganet, vilket också ses som bärande på symbolisk betydelse, och dess 

paradox: beroendet av bilden av kvinnan som förkroppsligande manlig rädsla för kastrering. 

Hon beskriver hur filmmediet genomsyras av en ojämn fördelning av vem som tittar och vem 

som tittas på. Det handlar om blickar: ”In a world ordered by sexual imbalance, pleasure in 

looking has been split between active/male and passive/female.”20 Kvinnor i film porträtteras 

utifrån the determining male gaze, och ges utseende och uttryck som konnoterar tydlig 

visualisering och erotik: to-be-looked-at-ness. Dikotomin berör även narrativ där det är mannen 

som aktivt för handlingen framåt. The male gaze kan exempelvis innebära att en man styr en 

berättelses fantasi och framstår som maktfaktorn.21 Denna gaze har tre dimensioner: ”that of 

the camera as it records the pro-filmic event, that of the audience as it watches the final product, 

and that of the characters at each other within the screen illusion”.22  

Laura Mulveys artikel utgår ifrån filmmediet men är relevant i en retorisk analys av 

seriemediet. Som hon skriver i artikeln i fråga: ”None of these interacting layers is intrinsic to 

film”.23 Dessutom har serie- och filmmediet många gemensamma nämnare. Som film utgörs 

serier av bildsekvenser, vinklar, avstånd och inramningar som hos filmkameror. Detta 

diskuterar Scott McCloud i Understanding Comics: ”before it’s projected film is just a very, 

very, very, very slow comic.”24 Mulvey har dock ifrågasatts för att anamma en något entydigt 

och heteronormativ utgångspunkt i sin definition av the male gaze och därigenom förbise andra 

typer av blickar som kan göra sig gällande. Som Dagmar Brunow skriver i Tidskrift för 

genusvetenskap (2013): ”den har vållat kritik för att ha försummat kategorier som ras och 

etnicitet, och den har kritiserats för att tolka blickstrukturen utifrån ett heterosexuellt begär.”25 

Därför kommer jag inte att statiskt följa hennes teorier utan snarare använda dem som struktur 

för analysen.  

Denna inledande definition av the male gaze skulle vara ofullständig utan ett nämnande 

av dess diskursiva motsats: the female gaze. I A Dictionary of Media and Communication 

definieras begreppet som ”the right of women to adopt the active and objectifying gaze that has 

traditionally and stereotypically been associated with males, undermining the dominant 

                                                             
20 L. Mulvey, 1999, s. 837. 
21 L. Mulvey, 1999, s. 837–839. 
22 L. Mulvey, 1999, s. 843 
23 L. Mulvey, 1999, s. 843–844. 
24 Scott McCloud, Understanding Comics: The Invisible Art, New York: Harper Perennial 1993, s. 7–8. 
25 Dagmar Brunow, ”Mulvey reloaded: den manliga blicken 

och feministiskt filmskapande”, Tidskrift för genusvetenskap 2014:3, s. 66. 
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cultural alignment of masculinity with activity and femininity with passivity”.26 Det handlar 

alltså om ett perspektiv där kvinnliga karaktärer är subjekt och manliga karaktärer objektifieras. 

Ett verktyg relaterat till the female gaze för att motsätta sig den manliga blicken är looking back, 

vilket i grova drag går ut på att låta kvinnliga karaktärer, exempelvis i filmsammanhang, möta 

tittarens blick genom att se rakt in i kameran: ”Subjektet som ser filmen blir plötsligt ett objekt 

som blir betraktad. Maktpositionen är rubbad – om än bara för ett kort ögonblick.”27 The female 

view kommer på grund av uppsatsens och mitt syftes begränsade omfång inte att vara en 

framträdande utgångspunkt för analysen men är ett relevant begrepp som jag förutsätter och 

implicit mäter min undersökning emot.   

5. Metod 

Serieutdragen undersöks med en komparativ analys. Lennart Hellspong redogör för en sådan i 

Metoder för brukstextanalys. Det går ut på att jämföra exempelvis olika texter utifrån 

”sammanhang”: vilken verksamhet de hör till och funktionen de fyller i den, samt målgrupp 

och val av medium, intertextuella relationer och kulturella bakgrunder som de förutsätter, 

”språk”: ordförråd, meningstyper, bindningssätt, komposition, ”innehåll”: texternas innehåll, 

tema, perspektiv och underförstådda inslag, ”sociala aspekter”: jag/du i texterna, 

språkhandlingar och attityder, stil, och slutligen ”samband”: texternas inflytande på varandra.28 

Min analys kommer inte att strikt följa denna uppspaltning utan dessa steg används, som 

Mulveys teori, för att förtydliga analysarbetet. Jag inkorporerar även begrepp ur Randy 

Duncans, Paul Levitz och Matthew J. Smiths bok The Power of Comics som går igenom bild-

och-text-strukturer i serier. Centrala begrepp för uppsatsen är bland annat encapsulation: att 

välja delar ur en berättelse att gestalta i en serieruta, vilket även gäller skapandet av serierutor, 

scener, sekvenser och urval av narrativ, och mise-en-scène: avstånd, vinkel, rörelse, färg, ljus 

och bakgrund, layout: relationen mellan serierutor.29 

Min analys rör sig från bild till text för att först betrakta seriernas denotativa och 

konnotativa kvalitéer, och sedan hur dessa formas av lingvistiska inslag. Detta har ett såväl 

analytiskt som pedagogiskt syfte. Å ena sidan bär bilder på en kommunikativ omedelbarhet och 

polysemi som kan granskas oberoende av texten. Detta kan avslöja betydelsefulla laddningar 

och retoriska funktioner som annars riskerar att slätas över av en allt för bred och generell analys 

utifrån handlingens premisser. Roland Barthes skriver visserligen i ”Rhétorique de l’image” 

                                                             
26 Daniel Chandler, Rod Munday, ”female gaze”, A Dictionary of Media and Communication, Oxford University Press 2011, online ed., 
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780199568758.001.0001/acref-9780199568758-e-964 (2017-05-05). 
27 D. Brunow, 2013, s. 65. 
28 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur 2001, s. 78–81. 
29 R. Duncan m.fl., 2015, s.121–122. 



8 
 

(”Bildens retorik”) att ”bilden lämnar omedelbart ett första meddelande, vars substans är 

lingvistisk”.30 Dock menar exempelvis Jens Elmelund Kjeldsen i Retorik idag att ”bilder har 

kapacitet att rymma och överföra en ström av upplysningar och känslor på ett omedelbart sätt 

som varken tal eller skrift förmår”.31 Barthes skriver också själv i Mythologies (Mytologier) hur 

”pictures, to be sure, are more imperative than writing, they impose meaning at one stroke, 

without analysing or diluting it”.32 Scener definierar jag, utifrån en beskrivning ur The Power 

of Comics, som ”units of the story that usually, but not necessarily have unity of time and space 

and portray a continuous action […] unified by a central concern, be it a location, an incident, 

or a stream of thought”.33  

6. Tidigare forskning  

Liknande studier av Alan Moores serier görs bland annat i kompendiet Sexual Ideology in the 

Works of Alan Moore där exempelvis Zoë Brigley-Thompson granskar teoretiserandet av 

sexuell dominans i From Hell och Lost Girls.34 I samma antologi undersöker Evan Torner 

framställandet av manlig sexualitet i filmadaptioner av Moores serier. Matthew J. A. Green 

skriver i artikeln ”‘She Brings Apocalypse’: Sex, Imagination and Redemptive Transgression 

in William Blake and the Graphic Novels of Alan Moore” om hur genus och sexualitet gestaltas 

i Moores verk, och sätter detta i förhållande till den brittiska konstnären William Blakes 

förening av eroticism och föreställd transformation i sin konst.35 Mervi Miettinen i artikeln 

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

undersöker hur serien Watchmen dekonstruerar maskulina troper genom att avslöja inneboende 

paradoxer för att dekonstruera superhjältegenren.36 Dessa undersökningar behandlar sexuella 

inslag och våld mot kvinnor i Alan Moores serier framför allt som biprodukter av överhängande 

teman och går sällan in konkret på vilken syn på våld mot kvinnor som förstärks eller utmanas 

i text och bild. Närmre min undersökning ligger en kvalitativ undersökning av Tammy S. 

Garland med flera i ”Blurring the Lines: Reinforcing Rape Myths in Comic Books” som 

kartlägger i hur många moderna serier och hur ofta som våldtäkt förekommer, dess art och vilka 

våldtäktsmyter de förstärker. Undersökningen diskuterar hur kvinnor i serier antingen är 

beroende av en manlig hjälte, eller kraftfulla nyckelpersoner i handlingen, men då framställda 

                                                             
30 R. Barthes, 1976, s. 116. 
31 Jens E. Kjeldsen, Retorik idag, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 305–307.  
32 Roland Barthes, Mythologies, övers. Jonathan Cape, New York: The Noonday Press 1972, s. 108. 
33 R. Duncan m.fl., 2015, s.108–109. 
34 Zoë Brigley-Thompson, ”Theorizing Sexual Domination in From Hell and Lost Girls: Jack the Ripper vs Wonderlands of Desire”, Sexual 

Ideology in the Works of Alan Moore, Todd A. Comer m.fl. (red), London: McFarland & CO, Inc. Publishers 2012, s. 76–87.  
35 Matthew J. A. Green, ”‘She Brings Apocalypse’: Sex, Imagination and Redemptive Transgression in William Blake and the Graphic 

Novels of Alan Moore”, Literature Compass 8/10 2011, s. 739–756. 
36 Mervi Miettinen, ”Men of Steel? Rorschach, Theweleit, and Watchmen’s Deconstructed Masculinity”, PS, Political Science & Politics 

01/2014, s. 104–107.  
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som sexsymboler som utnyttjas av manliga karaktärer.37 De ser en tendens i serier där 

”brutalization of women is nothing more than a plot twist”.38 Ytterligare en artikel som rimmar 

med min uppsats är ”The Culturally Constituted Gaze: Fetishizing the Feminine from Alan 

Moore and Dave Gibbons's Watchmen to Zack Snyder's Watchmen” av Paul Petrovic 

publicerad i ImageTexT (2010). Petrovic undersöker hur Zack Snyders filmadaption av Alan 

Moores graphic novel Watchmen ”fetishizes Laurie's [karaktären Silk Spectre] initial sexuality, 

recapitulating that erotic power into a far more regressive and objectified passivity”. Av ovan 

nämnd forskning är det endast Petrovic som, i sin diskussion om Snyders sexualisering av 

karaktären Silk Spectre, nämner Laura Mulveys teori om the male gaze. 39  

En serieteoretisk studie som mer explicit nämner och använder Mulveys the male gaze är 

Yohaan Premananda Sharma och Shivangi Bhardwaj i ”Gender Presentation in Marvel and DC 

Comics” i Navajyoti, International Journal of Multi-Disciplinary Research (2017). De 

undersöker via Simone De Beauvoir och Judith Butler hur kvinnliga karaktärer objektifierats 

och placerats i sekundära roller underordnande the male gaze i serier utgivna av DC Comics 

och Marvel.40 De använder dock varken Barthes eller Mulveys teorier för att granska hur våld 

mot dessa kvinnliga karaktärer framställs i bild och text.  

Roland Barthes bildretorik har i viss mån använts i serieteoretiska sammanhang. Till 

exempel nämner Thierry Groensteen Barthes i System of Comics i en diskussion om dolda 

betydelser inom serierutor: ”this power undoubtedly finds its explanation in what Roland 

Barthes called ’the obtuse meaning’”.41 Sébastien Conard utgår ifrån Roland Barthes diskussion 

om bilders lingvistiska meddelanden i artikeln ”Lively letters and the graphic narrative. 

Revisiting comics theory on word and image through the lens of two avant-garde children’s 

books.” i IMAGE [&] NARRATIVE (2016), om relationen mellan bild och text i serier via en 

undersökning av typografisk design i två avant-garde-barnböcker.42 The male gaze har bitvis 

använts inom retorikdiskursen. Exempelvis Mirko Linos artikel ”The Needs of Male Visuality: 

The Rhetoric of Male Gaze in Snuff and Hard-Core Culture between Cinema and Literature” i 

Between Journal (2014) där han i en social och kulturell tolkning av snuff- och hard core-kultur 

inom filmografi och litterära representationer via bland annat begreppet male gaze undersöker 

                                                             
37 Tammy S. Garland, Kathryn A. Branch, Mackenzie Grimes, ”Blurring the Lines: Reinforcing Rape Myths in Comic Books”, Feminist 

Criminology 23/03 2015, https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1177/1557085115576386 (2017-03-05). 
38 T. S. Garland m.fl., 2016, s. 54. 
39 Paul Petrovic, ”The Culturally Constituted Gaze: Fetishizing the Feminine from Alan Moore and Dave Gibbons's Watchmen to Zack 

Snyder's Watchmen”, ImageTexT 2010:4, e-artikel, http://www.english.ufl.edu/imagetext/archives/v5_4/petrovic/ (2017-05-11). 
40 Yohaan Premananda Sharma, Shivangi Bhardwaj, ”Gender Presentation in Marvel and DC Comics”, Navajyoti, International Journal of 

Multi-Disciplinary Research 02/2017, http://navajyotijournal.org/feb_2017_issue/feb_issueNJFeb2017_11.pdf (2017-05-11). 
41 Thierry Groensteen, System of Comics, University Press of Mississippi 2007, s. 29. 
42 Sébastien Conard, ”Lively letters and the graphic narrative. Revisiting comics theory on word and image through the lens of two avant-

garde children’s books.”, IMAGE [&] NARRATIVE 2016:17, http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/1132 

(2017-05-12). 
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mäns behov av att se mer av den kvinnliga kroppen och återta patriarkal dominans från 

feministiska strömningar.43 Alexis Wiklund undersöker hur the male gaze kan användas som 

ett retoriskt verktyg i sin kandidatuppsats The Male Gaze som retoriskt verktyg. Han granskar 

begreppet kombinerat med andra retorikteorier  för att analysera genus och objektifiering, och 

gör en litterär studie av fyra artiklar och en bok som behandlar begreppet the male gaze.44  

7. Analys 

7.1. Serierutans retorik: denotation, konnotation och the male gaze  

En rent denotativ beskrivning av seriescenerna i fråga riskerar att bli ytlig. Som Roland Barthes 

skriver i ”Bildens retorik”: ”Man stöter aldrig […] på en bokstavlig bild i rent tillstånd.” Det är 

dessutom ännu svårare att tala om någon ren denotation i tecknade bilder, vilka utformas av 

serietecknarens val.45 Här kan man tala om begreppet encapsulation: att välja delar ur en 

berättelse att gestalta i en serieruta.46 Denotation är ”den första graden av begriplighet”, vilket 

kan erbjuda en viss inledande och mer teknisk beskrivning av scenerna.47  

I Watchmen misshandlas Silk Specter, en slank, kvinnlig superhjälte med krulligt, orange 

hår i rosa underkläder och blå nätstrumpor av the Comedian, en mörkhårig och muskulös 

manlig superhjälte i grällgula, löst åtsittande kläder och svart mask för ögonen. Silk Spectre 

räddas av Hooded Justice, denne i lila trikåer, röd mantel och huvudet täckt av en matchande 

mask, som misshandlar Eddie.  

I första scenen i The Killing Joke dricker kommissarie Gordon, en äldre, gråhårig men 

smärt man med glasögon i vit skjorta, grå kostymbyxor och röd slipover, och dennes dotter 

Barbara, en ung rödhårig kvinna med rutformade glasögon och knallröda läppar i gul blus och 

beige kjol, varm choklad i ett vardagsrum. Barbara blir skjuten av the Joker och faller till golvet 

med blod forsande ur magen. Gordon anfaller men slås själv till marken av the Jokers hejdukar. 

The Joker höjer en kamera över den nedskjutna Barbara och börjar dra av henne kläderna. 

Andra exempelscenen är del av ett längre stycke men i synnerhet en sekvens på en sida är 

relevant för min uppsats, varför jag inte granskar inledningen till denna scen. I den tvingar the 

Joker Gordon att, naken, i koppel, sätta sig i en av åkturerna på ett övergivet nöjesfält och sedan 

se på foton på en naken och sårad Barbara. 

                                                             
43 Mirko Lino, ”The Needs of Male Visuality: The Rhetoric of Male Gaze in Snuff and Hard-Core Culture between Cinema and Literature”, 

Between Journal 2014:7, http://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/1128 (2017-05-10). 
44 Alexis Wiklund, The Male Gaze som retoriskt verktyg, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för retorik, Institutionen för kultur och 

lärande, Södertörns högskola 2013. 
45 R. Barthes, 1976, s. 122–124. 
46 R. Duncan m.fl., 2015, s. 108–109. 
47 R. Barthes, 1976, s. 123. 
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I den första scenen ur The League of Extraordinary Gentlemen är det Mina Murrey, i hatt, 

röd sjal och lång, mörk dress, som utsätts för försök till våldtäkt av två mörkhyade personer i 

klädnad och små, konformade hattar. Quatermain skjuter en av förövarna, blir upptryckt mot 

väggen av den andre som drar kniv. Denne huggs i ryggen av Mina. I det andra scenexemplet 

blir en annan ung, blond kvinna i tunt nattlinne, inledningsvis tillsynes svävande i luften, 

våldtagen av en osynlig gestalt, vars närvaro antyds av hur vissa delar av kvinnans klädnad, 

exempelvis tyget ovanför hennes ena bröst, tycks greppas och lyftas. Dessutom håller hon 

armarna som i en omfamning framför sig. Den osynliga gestaltens närvaro blir än tydligare när 

kvinnan hjälps ner av Mina, nu i långt, utsläppt hår och lila klädnad, Quatermain, i väst och 

skjorta, samt kapten Nemo, en mörkhyad man med svart helskägg klädd i turban och ljus särk. 

De brottas med den osynlige förövaren tills Mina kastar en burk vit färg på denne så att en 

människoform antyds. Scenen betraktas av 14 andra kvinnor.  

Efter dessa denotativa beskrivningar av scenerna tänker jag nu gå över till deras 

konnotativa kvalitéer, bland annat utifrån den stilistiska aspekten av Hellspongs komparativa 

analys, vilken innefattar huruvida exemplen är konkreta eller abstrakta, formella eller 

informella, samt olika drag och stilverkan. Detta berör aspekter ur mise-en-scène: rörelse, färg, 

ljus, bakgrund och layout. 

Samtliga exempelscener har olika men klara stilar där såväl karaktärer som miljöer enkelt 

kan urskiljas. De presenterar övervägande karaktärer med tydliga, bitvis stereotypa, 

könskonnotationer, i synnerhet de kvinnliga karaktärerna, såväl i den visuella framställningen 

som i handlingens kontext där karaktärerna ges relativt tydliga könsroller. Här gör sig i viss 

mån Mulveys male gaze gällande. Hon diskuterar hur kvinnor ofta är ”simultaneously looked 

at and displayed, with their appearance coded for strong visual and erotic impact so that they 

can be said to connote to-be-looked-at-ness”.48 Även om denna beskrivning riskerar att bli 

generaliserande gör sig Mulveys diskussion bitvis gällande i serierna i fråga, bland annat i hur 

de kvinnliga karaktärerna ritas.  

I Watchmen har Silk Spectre tydligt ritade konturer av bröst och underkläder med 

feminina koder. The Comedian har, trots de något löst åtsittande kläderna, vissa tydliga 

maskulina drag med breda axlar, grov haka, platt, bred bröstkorg och kort hår. Hooded Justice 

är ännu mer maskulint ritad med svällande muskler och platt, ännu bredare, bröstkorg. Fokus 

läggs delvis på Silk Spectres kropp. Innan interaktionen mellan henne och Eddie visas två rutor 

där hon klär av sig, och det sista vi får se i scenen är henne på knä, hennes urringning i 

                                                             
48 L. Mulvey, 1999, s. 837. 
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serierutans centrum. Dock flyttas bitvis fokus till två manskroppar: Eddies och Hooded Justice. 

Dessa är till skillnad från Silk Spectre inte på samma sätt ”coded for strong visual and erotic 

impact”. Hos dem framhävs snarare knutna nävar, spända ryggar och muskler.  

I The Killing Joke är könsdikotomin tydligare. Gordon har mustasch och skäggväxt med 

grova armar och kantigt ansikte med rynkor som accentuerar hög ålder, Barbara har slät hud, 

tydligt ritade, accentuerade kurvor med stor byst och röda, putande läppar. Hon ritas i flera 

poser där dessa drag framhävs och centreras i bildrutan. The Joker är ritad med blek hud, späd 

kropp och lika rödmålade läppar som Barbara. Han framstår som antitesen till den 

manlighetsarketyp som scenens samröre med Batman-serierna konnoterar. Gordon klipper 

bilder ur en tidning i inledningen, vilka tydligt föreställer superhjälten Batman med dennes 

svarta mask, spetsiga horn och den svarta, vingliknande manteln. Också the Joker skulle 

förmodligen kännas igen av de flesta människor, både inom och utanför den seriemediala 

kulturen. Batman och the Joker har i dagens mediekultur, i synnerhet västerländsk, via spel, 

filmatiseringar och merchandise förvandlats till i stort sätt kultur- och nationsöverskridande 

ikoner.49 Här gör sig vad som i The Power of Comics kallas för intertextual images gällande, 

bilder som påminner läsaren om ”something he or she has encountered in other media”.50 

Scenen konnoterar kampen mellan en hårdnackad, mystisk väktare och dennes motsats: the 

Good Guy vs. the Bad Guy. Som Judith Halberstam skriver i boken Female Masculinity: ”The 

"bad guy" is a standard generic feature of epic masculinity narratives […] Which is not to say 

that the bad guy's masculinity bars him from the rewards of male privilege…”.51  

Scenerna ur The League of Extraordinary Gentlemen genomsyras av satir. 

Karaktärsdragen är kantiga och överdrivna. I första exemplet antyds vissa feminina former hos 

Mina trots hennes heltäckande dress: accentuerade röda läppar, smala handleder och lång, smal 

hals. Hennes utseende bär på vissa feminina koder men konnoterar inte en to-be-looked-at-ness, 

snarare en suffragettstil i en feministisk anda, med moderna ögon en motsats till erotisk 

klädsel.52 Både våldtäcksmännen och Alan Quatermain konnoterar i denna scen en manlig 

könstillhörighet, bland annat genom skäggväxt med grova drag i kropp och ansikte. I den andra 

scenen är könskonnotationerna mer framträdande, delvis hos kvinnorna som betraktar 

våldtäkten men i synnerhet hos våldtäktsoffret. Nattlinnet framhäver hennes figur, särskilt 

hennes bakdel. Hon har putande, röda läppar, späda armar och kurviga ben.  

                                                             
49 A. M. Wainer, 2014, s. 4–7.  
50 R. Duncan m.fl., 2015, s.148. 
51 Judith Halberstam, Female Masculinity, Durham: Duke University Press 1998, s. 4.  
52 Cally Blackman, ”How the Suffragettes used fashion to further the cause”, The Guardian 08/10 2015, 

https://www.theguardian.com/fashion/2015/oct/08/suffragette-style-movement-embraced-fashion-branding (2016-12-27). 
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Samtliga scenutdrag präglas av en visuellt tilltalande stil, i synnerhet hos de kvinnliga 

karaktärerna. Laura Mulvey skriver i ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” att en kvinnlig 

karaktärs ”visual presence tends to work against the development of a story line, to freeze the 

flow of action in moments of erotic contemplation.” 53   

I The Killing Joke är karaktärer och miljö ritade med viss realism men med överdrivet 

starka färger och poser. Scenen präglas av en ”strong visual and erotic impact”. Ljuset är skarpt 

och kontrastrikt. Objekt och karaktärer kastar starka skuggor. Erotiken uppstår framför allt i hur 

Barbara är tecknad, hur bildernas form, färg och ljus framhäver hennes fylliga, röda läppar, byst 

och rakade ben. Håret ligger i en perfekt frisyr. I scenens sjätte ruta vrider hon överkroppen och 

ler brett samtidigt som hennes urringade byst hamnar i rutans centrum. Att hon ritats med stora 

glasögon skulle eventuellt kunna inverka på den erotiska framtoningen; dock är dessa inte ritade 

på ett sätt som nämnvärt färgar av sig på hennes reklamliknande utseende. Trots detta kan de 

få en viss retorisk funktion som jag kommer att granska längre fram i analysen. Hennes fall 

efter pistolskottet är dramatiskt. De nakna benen och armarna sträcks ut som i en danspose och 

håret täcker större delen av hennes ansikte så att läsaren lockas att fokusera på hennes kropp. 

Glasögonen flyger av. Hennes to-be-looked-at-ness både kulminerar och förvrids i andra 

scenen. Kontrasten mellan familjär idyll och förnedrande, blottande kaos förstärks. Gordon och 

Barbara visas i stort sett helt nakna, Barbara mer blottad än i förra scenen. Hennes ansikte är 

mer groteskt framställt. Det skymtar i två av de nio fotografierna som visas i uppslaget, förvridet 

av smärta. Gordon visas också naken. Tidigare i scenen kläs han av och kopplas för att sedan 

kräla inför the Joker, torterad av dennes monstruösa lakejer. I uppslaget i fråga visas endast 

hans överkropp. Hans mer värdiga maskulinitet i den förra scenen är här ställd på ända. Ett 

hundkoppel runt hans hals förstärker detta. The Jokers ansikte, här inzoomat och överdrivet, 

ges än mer demoniska drag. Barbaras kropp och the Jokers ansikte visas dessutom i skärmar i 

scenen, Barbara inrutad i fotografier och omgiven av rött ljus, The Joker visad i en brusig TV-

ruta. I Barbaras fall förstärker det hennes roll som objekt för manliga blickar; hon ritas här 

bokstavligen som ett fotoobjekt. I the Jokers fall betonas det omänskliga. 

I scenen ur Watchmen är färgerna plattare än i The Killing Joke. Karaktärer, miljöer och 

skeenden framstår bitvis som mer gammalmodiga och ytligare, vilket å ena sidan motverkar 

den erotiska framtoningen. Å andra sidan kännetecknas Silk Spectre som Barbara av en ”visual 

and erotic impact”, även när hon är i full kostym. I scenen i fråga visas hon dessutom i 

underkläder och i ett par rutor är hennes urringade byst framträdande. Dock förändras de 

                                                             
53 L. Mulvey, 1999, s. 837. 
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erotiska konnotationerna under våldssekvensen. Exempelvis visas Silk Spectre i helkropp i ett 

par rutor medan the Comedian misshandlar henne. Hennes kropp kröks av slagen och antar en 

mer kuvad och klumpig karaktär, som om våldet medvetet syftar till att tillintetgöra hennes 

”visual and erotic impact”. Detta bidrar till den ambivalens som redan antytts i Moores 

framställning av misogynt våld och den kvinnliga kroppen. 

Färgerna i The League of Extraordinary Gentlemen är mattare än i Watchmen och The 

Killing Joke. Bakgrunderna är mer otydligt ritade. Karaktärer och skeenden antar en mer satirisk 

och verklighetsfrämmande form än i de två andra serierna. Men också i denna satir uppstår en 

viss ambivalens. I synnerhet i andra exempelscenen. Den unga, blonda kvinnan som hänger i 

luften är tydligt sensuellt och halvrealistisk ritad. Hennes kroppsliga former framhävs, benen 

särade och vinklade som om hon satt i en gynekologstol, fötterna graciöst vridna neråt. Det 

tunna nattlinnet framhäver hennes feminina figur, i synnerhet hennes rumpa. Det antyds att hon 

inte har någonting på sig under nattlinnet. De erotiska konnotationerna förstärks av interiören. 

Som beskrivs i The Power of Comics: ”the details depicted behind and around […] characters 

are essential for establishing setting and mood”.54 På en vägg till vänster hänger en tavla 

föreställande en kvinna med stor byst klädd i hårt åtsnörpt klänning och masktäckta ögon, 

bakom den svävande kvinnan hänger en tavla som föreställer en naken kvinnokropp med dolt 

huvud, också med överdimensionerad byst. Till höger finns en gyllene spegel vars ram kröns 

av en naken kvinnokropp. Å ena sidan kan scenens övererotiska inslag ses som en del av seriens 

redan ironiska attityd, å andra sidan förstärker detta de kvinnliga karaktärernas koppling till 

erotik. 

I första exempelscenen ur The League of Extraordinary Gentlemen gör sig ett element 

gällande som skiljer den något från de två andra serieexemplen: rasstereotyper. 

Våldtäktsmännen har ritats med stereotypa mellanösterndrag med brun hy, stora näsor, fez och 

”orientaliska” kläder. Jämte seriens satiriska och kvasi-viktorianska stil kan dessa stereotyper 

visserligen ses som motiverade, ironiska inslag. Dock antyder scenen, oavsett nivå av satir, en 

problematisk förbindelse mellan arabiska eller ”orientaliska” män och våldtäkt på en vit 

europeisk kvinna. Här kan med fördel Edward Saids bok Orientalism anföras. I den diskuterar 

han hur västvärlden inom såväl akademin som populärkulturen skapat sig en schablonbild av 

”Orienten” – etniciteter från mellanöstern. En av dessa är araber. Som Said skriver i 

Orientalism: ”In the films and television the Arab is associated either with lechery or 

bloodthirsty dishonesty. He appears as an oversexed degenerate, capable […] of cleverly 

                                                             
54 R. Duncan m.fl., 2015, s. 122. 
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devious intrigues, but essentially sadistic treacherous, low.”  55 Said skriver även om en äldre, 

orientalistisk porträttering av dessa ”araber” som ”terroristic, hook-nosed, venal lechers”,56 en 

stereotyp som på flera sätt gör sig gällande i scenen i fråga. Jag återkommer till ytterligare 

aspekter av detta senare i uppsatsen. I det följande tänker jag granska visuella detaljer i 

scenernas miljöer, utifrån delar ur begreppet mise-en-scène: avstånd och vinklar. 

 

7.1.1. Vinklar, avstånd och blickar. 

Dessa aspekter av mise-en-scène rimmar med Hellspongs definition av den innehållsliga delen 

av en komparativ analys: perspektivet. Gemensamt för samtliga exempelscener är nämligen ett 

framträdande fokus på vinklar, avstånd och blickar. Detta kan knytas till Mulveys artikel där 

hon beskriver tre olika sorters perspektiv: kameran, i detta fall det implicita berättarperspektivet 

från vilket skeendet visas, publiken (läsaren), samt blicken hos karaktärerna inom ”the screen 

illusion”, i detta fall serierutorna.57 Publikens eller läsarens blick är svår att undersöka utan 

empiriska och kvantitativa studier. Jag kan dock granska vilken blick som seriens skapare tycks 

förutsätta och framlocka hos läsarna. Perspektiven i och utanför ”the screen illusion” handlar 

också om en ojämn maktfördelning mellan könen där ”pleasure in looking has been split 

between active/male and passive/female”.58 

Samtliga exempelscener domineras av ett tredjepersonsperspektiv. Serierutorna, för att 

anföra layout-aspekten i granskningen, är relativt smala, stående rektanglar, ytmässigt 

dominerade av karaktärernas kroppar. De kvinnliga karaktärernas kroppar, i synnerhet deras 

bröst, centreras ofta i rutorna, vilket på många sätt förstärker hur dessa karaktärer med Mulveys 

ord både är ”looked at and displayed”. Dock förekommer i samtliga serier viss variation med 

större och mindre rektangelformade rutor för att på olika sätt betona särskilda händelseförlopp. 

Detta tydligast i andra scenen ur The Killing Joke, samt andra exempelscenen ur The League of 

Extraordinary Gentlemen. I nöjesfältsscenen ur The Killing Joke ägnas en större ruta åt Gordons 

möte med bilderna på Barbara. En del av fotografierna tar sig dessutom utanför själva serierutan 

med en slags tredimensionell effekt. I andra scenen ur The League of Extraordinary Gentlemen 

upptar serierutan där en kvinna våldtas i luften två tredjedelar av sidan och lockar därigenom 

läsaren att fästa särskild uppmärksamhet vid akten och i synnerhet kvinnans kropp. Detta 

indikerar ett uppstannande i skeendet, vilket Mulvey beskriver som typiskt för kvinnliga 

                                                             
55 Edward Said, Orientalism, New York: Random House 1978, s. 286–287. 
56 E. Said, 1978, s.108. 
57 L. Mulvey, 1999, s. 843–844. 
58 L. Mulvey, 1999, s. 837. 
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karaktärer i film, vars närvaro, enligt henne, ofta ”freeze the flow of action in moments of erotic 

contemplation”.59 

Förutom den emotionella och dramatiska betoningen i dessa två exempel gör sig också 

en tidseffekt gällande som Scott McCloud tar upp i sitt klassiska serieteoretiska verk 

Understanding Comics: ”the panel shape can actually make a difference in our perception of 

time.” Ju större/bredare serieruta, desto längre tidsspann.60 Detta antyder ett uppstannande i 

läsningen som bildspråket tycks vilja locka fram hos läsaren.  

Även vinklar och avstånd varieras i serieexemplen (med Mulveys termer: 

kameravinklarna). Samtliga scener inleds med vad som i The Power of Comics kallas för two 

shot view: ett avstånd där flera karaktärer visas i en ruta. Det är ett vanligt och relativt oladdat 

avstånd utan betoning på någon särskild detalj. Dock förändras det scenerna igenom, i synnerhet 

vid porträtteringarna av våld. I Watchmen växlar våldsscenen mellan two shot view och en 

close-up view: ett tätare avstånd som i detta fall prioriterar karaktärers ansiktsuttryck före andra 

detaljer i scenen. Det tätare avståndet används i synnerhet när Silk Spectre blir slagen i ansiktet 

av the Comedian, när the Comedian blir slagen av Hooded Justice och när den sistnämnde 

överrumplas av the Comedian. I våldsporträtteringen i scenerna ur The League of Extraordinary 

Gentlemen, även om scenerna som helhet innehåller viss variation, dominerar överlag ett two 

shot-avstånd under övergreppssekvensen, vilket antyder en distans till skeendet. Vinklarna i 

scenexemplen ur dessa två serier erbjuder viss variation, dock är det under själv våldet ett eye-

level-perspektiv som dominerar, ett perspektiv där läsaren upplever serien i ögonhöjd med 

karaktärerna, vilket lockar till identifiering och jämställdhet mellan läsare och seriekaraktär. 

Variationerna av vinklar i Watchmen betonar maktskillnader, exempelvis visas anländandet av 

Hooded Justice i låg vinkel, bakom dennes ben, och sedan snett nedifrån, vilket är the 

Comedians perspektiv. Ett par rutor visas utifrån karaktärernas perspektiv i förstapersons-vy, 

exempelvis Hooded Justice som håller i the Comedians krage med knutna nävar. I scenerna ur 

The League of Extraordinary Gentlemen är variationerna av vinklar mer subtila. Eye-level view 

dominerar.  

I scenerna ur The Killing Joke varieras vinklarna och avstånden mer än i de andra 

serieexemplen. Den skiftar mellan two-shot, close up och high-angle view: läsaren ser scenen 

som uppifrån, eye-level och low angle: sett snett underifrån.61 Barbaras första möte med the 

Joker i dörröppningen visas som bakifrån hennes rygg, följt av en inzoomning på the Jokers 

                                                             
59 L. Mulvey, 1999, s. 837. 
60 S. McCloud, 1993, s. 190–191. 
61 R. Duncan m.fl., 2015, s. 122–126. 
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pistol, därefter Barbaras ansikte. Senare visas Barbara liggande på golvet sedd snett uppifrån 

av Gordon, därefter Barbaras perspektiv snett nedifrån. Mot slutet växlar ett par rutor mellan 

the Jokers nedåtblickande perspektiv och Barbaras uppåt blickande. Perspektivet växlar också 

i ett par rutor mellan första (Gordon) och tredje person. I andra scenexemplet ur samma serie 

är variationerna ännu större. Förutom serierutornas varierande storlekar växlar avståndet mellan 

en vid two shot view på Gordon och bilderna på Barbara, sedan close up på Gordons panikslagna 

ansikte, därefter en stor ruta i two shot view i juxtaposition med de rutöverskridande 

fotografierna på Barbara. Slutligen visas en close up på the Jokers vanvettiga clownansikte. 

Dessa mer utstuderade variationer gör scenen ur The Killing Joke livligare, mer dramatiskt men 

också mer filmisk än exempelvis The League of Extraordinary Gentlemen där själva 

våldtäktsförsöket på Mina får ett något objektivt uttryck.  

Man kan fråga sig vad dessa olika sorters ”encapsulation” av skeendena får för betydelse 

för de misogyna och våldsamma inslagen i scenerna. Gör en mer objektiv och rak two shot view 

våldet, de kvinnliga karaktärerna och misogynin mer rättvisa, eller är det dramatiska vinklar 

och inzoomningar som gör våldet avskräckande? Variationerna färgar också av sig på blickarna 

hos karaktärerna, perspektiven inom ”the screen illusion”. Dessa bilder antyder såväl emotiv 

som maktrelaterad skillnad och rimmar i olika grad med Mulveys artikel. I Watchmen är Silk 

Spectre lika blottad i ansiktsuttryck som i klädsel. Hon vänder sig mot Eddie (the Comedian) 

som betraktar henne med en självsäker och fräck pose. I nästa ruta står hon i förgrunden och 

vänder honom ryggen med bekymrad min, kläderna tryckta mot brösten. The Comedians blick 

är direkt, Silk Spectres frånvänd. När hennes blick ersätts av ilska och hon för ett ögonblick 

tycks vägra att finna sig i övergreppet, förbittras Eddies blick, varpå hennes förbyts mot skräck 

och han börjar misshandla henne. När Hooded Justice anländer är det Eddies tur att uttrycka 

underdånighet, förstärkt av det tidigare nämnda underifrån blickande perspektivet. Hooded 

Justice ansikte är dolt. Bara ögonen, blicken, blottas. Hämndaktionen avbryts i en ruta där 

Eddies ansikte åter är i fokus, inzoomat i close-up view. Blicken är utmanande. I nästa ruta 

hamnar Hooded Justice ögon i fokus. Åter en close-up view. De speglar en osäkerhet som skär 

sig mot dennes maskulina och auktoritära uppsyn. Hämndaktionen avslutas. Eddies blick verkar 

ha kastrerat sin fysiskt överlägsne motståndare. Detta följs av en ruta där han vänder bort 

blicken från både Eddie, som lämnar rummet, och Sally som ligger gråtande och blödande på 

golvet. Detta rimmar med Mulveys diskussion om hur ”the male figure cannot bear the burden 

of sexual objectification. Man is reluctant to gaze at his exhibitionist like.”62 Scenens sista ruta 

                                                             
62 L. Mulvey, 1999, s. 838. 
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visar Sally (Silk Spectre) som med tårfyllda ögon blickar upp mot sin maskerade befriare, 

vinkeln återigen låg, sedd som bakifrån Hooded Justice ben i förgrunden. Hennes är den 

besegrade offerblicken. Männen besitter fortfarande den dominerande, betraktande rollen. 

Detta speglar Mulveys diskussion om den klassiska dikotomin: active/male, passive/female. 

Såväl scenario som blickar och vinklar framhäver hur två inledningsvis dominerande, manliga 

blickar undermineras. Eddie går från en självsäker charmör till en avslöjad våldtäktsman, 

Hooded Justice från maskulin räddare i nöden till blottad, skambelagd sadist. Vad som först 

verkar vara en scen skräddarsydd efter Mulveys teori om the male gaze, visar sig vid ett närmare 

betraktande tvetydig.  

I The Killing Joke får blickarna liknande maktdifferentierande effekter. Framför allt i 

kontrasten mellan den som står för våldet och den som utsätts för våldet. Sådana blickar korsas 

när Barbara öppnar en dörr och möts av the Joker, vars ögon döljs av en hattrand. Två vita korn 

lyser genom skuggan, indikerande ögonens närvaro, och ger honom demoniska drag. Barbara, 

i tidigare rutor utstrålande glädje och självsäkerhet, är nu panikslagen med uppspärrande ögon 

och särad mun. The Jokers blick förstärker hans maktöverläge. Detta bibehålls i slutet av scenen 

när Barbara sedan ligger på golvet, hennes ögon svarta av maskara och ansiktsuttrycket 

förkrossat, kontrasterat av the Jokers breda, sadistiska flin och demoniska ögon fortfarande 

dolda under hattranden. Även Barbaras glasögon kan sägas bidra till maktdifferensen i blickar. 

Hon visas inledningsvis med glasögon, vilket kan antyda såväl att hon läser mycket och en 

skarphet, som ett blickmässigt handikapp. Att hon sedan tappar glasögonen när the Joker skjuter 

henne kan ses som ytterligare förstärkning av hennes underläge under våldet. Förutom att hon 

underkuvas psykologiskt och fysiskt blir hon dessutom blickmässigt underlägsen då hon 

förmodligen ser sämre utan glasögon. Också Gordons blick gör sig gällande. Den växlar mellan 

en medömkande blick på ett kvinnligt offer och hat gentemot en manlig förövare. Detta 

förstärks som tidigare nämnt av ett snett nedifrån blickande perspektiv när Gordon böjer sig 

över Barbara, och ett eye-level view när Gordon hotfullt närmar sig the Joker. Blicken mot 

Barbara framstår på grund av vinkeln och blicken som pejorativ och den gentemot the Joker, 

trots fiendskapen, är mer jämställd. Det förstärker de manliga blickarnas dominans i utövandet 

av och reaktionen på våldet. Scenen inleds dessutom med Gordons förstapersonsperspektiv. 

Karaktärernas blickar har en ännu tydligare betoning i andra scenexemplet ur samma serie. De 

två rutor där Gordons panikslagna blick och the Jokers vanvettiga flin visas upptas tillsammans 

nästan halva sidan. Ytmässigt dominerar fotografierna på den nakna Barbara. Blickarna i denna 

scen är en förstärkning av de i förra scenen. Här speglar de eskalerande smärta, vanvett och 

skräck. Hela sekvensen cirkulerar kring synen av den sårade och nakna Barbara. Gordon ser 
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med fasa på sin dotter, the Joker ser med skadeglädje på Gordon. Det är fortfarande manliga 

blickar som dominerar. Barbaras ögon är slutna på de två fotografier hennes ansikte visas, 

Gordons och the Jokers vitt uppspärrade. Intensiteten i scenen framstår som en överdrift, på 

gränsen till parodi, av the male gaze.  

I The League of Extraordinary Gentlemen är karaktärernas blickar inte fullt så 

framträdande som i de andra serieexemplen men har icke desto mindre retorisk signifikans. I 

första scenen, innan våldsakten, växlar en sekvens av rutor mellan en close-up på Minas ansikte 

och den utslagne, Quatermains ömsom öppna, ömsom slutna ögon. Inzoomningen betonar 

blickarnas signifikans. Quatermain konnoterar en vek maskulinitet, synad av en vaken och 

kritisk kvinnlig blick. Mina har skarpa, gröna ögon, vilket ger henne ett ännu mer 

genomträngande uttryck. Anmärkningsvärt är hennes tillsynes oberörda ansiktsuttryck efter 

försöket till våldtäkten. Hon verkar vilja motsätta sig den kontrollerande male gaze 

förväntningar på hur en kvinnlig reaktion på manligt våld borde se ut. Blicken vägrar 

offerrollen. Man kan dock fråga sig om hennes oberördhet konnoterar styrka eller ett 

förmildrande av våldtäkten. Blickarna hos karaktärerna har en ännu tydligare funktion i det 

andra scenexemplet ur samma serie: rummet med den svävande kvinnan. Den interna blicken 

domineras av de omgivande kvinnorna. Männen i scenen – Kapten Nemo och Alan Quatermain 

– uppvisar endast förbryllade blickar, konnoterande en oförmögenhet att hantera våldtäkten. 

Detta är ytterligare ett exempel som motsätter sig Mulveys mer raka uppdelning av aktiva män 

kontra passiva kvinnor. Scenen påvisar en enkelriktning i Mulveys diskussion, då kvinnorna i 

denna scen är både betraktare och objekt. Mest iögonfallande är fyra kvinnor i förgrunden. 

Kvinnan längst till höger stirrar besvärat med vänsterhanden knutet om ett kors som hänger runt 

halsen, den andra handen tryckt mot skrevet. Nästa kvinna blundar i lätt besvärad extas med 

ena handen mot vänstra bröstet. Bredvid henne, än mer i förgrunden, står en kvinna som 

skräckslaget blickar mot höger med händerna knutna i bön, bredvid henne gör en kvinna 

likadant men i profil riktad mot vänster. Dessa reaktioner kan å ena sidan konnotera 

förskräckelse, å andra sidan religiös och erotisk upphetsning.  

Här gör sig ytterligare ett begrepp ur Mulveys text, anammat från Freuds psykoanalys, 

gällande: ”scopophilia” – en ambivalent, voyeuristisk njutning av att betrakta eller bli betraktad. 

Betraktaren förvandlar den betraktade till ett objekt för denna njutningssökande blick.63 Detta 

antyds på flera sätt i scenen, förstärkt av blicken hos den våldtagna kvinnan i luften, vilken står 

någonstans mellan naivitet och förvåning. Synen av kvinnan som utsätts för våldtäkten kan i 

                                                             
63 L. Mulvey, 1999, s. 835–836. 
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kombination med dessa omgivande kvinnors blickar sägas bära med sig såväl erotiska som 

sadistiska konnotationer. Att det framför allt är kvinnor som dominerar den betraktande bilden 

i scenen ger dem å ena sidan, som tidigare nämnt, en blickens makt, å andra sidan kan det antyda 

en tvetydig medskyldighet till våldet som utförs mot kvinnan i fråga. ”Scopophilia” kan dock 

vara en drastisk term. Det finns en risk att göra en allt för godtycklig läsning av sådan visuell 

retorik och läsa in sådant psykologiskt medvetande där det inte finns. Dessutom riskerar också 

detta begrepp att skapa en allt för skarp dikotomi mellan betraktare och betraktad, vilket inte är 

helt entydigt i denna scen. Perspektivet görs än mer ambivalent av att våldtäktsmannen, Griffin, 

är osynlig. Det påverkar den blickmässiga maktskillnaden. Han kan betrakta sitt offer utan att 

själv bli betraktad, vilket åtminstone ger illusionen av maskulint övertag. Detta utmanas dock 

när den osynlige mannen synliggörs av att Mina häller vit målarfärg på honom.  

Minas pejorativa betraktande av Quatermain i första scenen och sedan avslöjandet av den 

osynlige Griffin i andra scenen kommer av de behandlade exemplen i denna analys närmast en 

antydan till en female gaze. Första exempelscenen iscensätter en kvinnas om inte 

objektifierande så åtminstone underminerande av en manlig karaktär. Andra scenen tycks mer 

tydligt uttrycka ett såväl handlingsmässigt som blickrelaterat maktåtertagande och även en slags 

objektifierande vedergällning. Minas avslöjande förvandlar Griffin, en inledningsvis osynlig 

och överlägsen entitet, till en undergiven, naken manskropp, vilken hon dessutom avväpnar 

genom att slå honom medvetslös med en hink vit målarfärg, en färg som kan konnotera såväl 

oskuld som renhet. I scenen i fråga tycks detta antyda ett sökande efter en avslöjande och i 

synnerhet kastrerande effekt på Griffin. Färgen kunde för visso symbolisera att Mina rentvår 

Griffins handling, men i ljuset av skeendena i scenen framstår den detroniserande symboliken 

som mest trolig. Här aktualiseras begreppet looking back som Dagmar Brunow nämner i 

artikeln ”Mulvey reloaded: den manliga blicken och feministiskt filmskapande”.64 Mina 

genomskådar Griffins manliga blick. Även om det i de andra scenutdragen förekommer 

inzoomningar på kvinnliga karaktärers ansikten och blickar antyder dessa vare sig 

maktåtertaganden eller vedergällande objektifieringar av manliga karaktärer. I scenutdraget ur 

The Killing Joke visas Barbaras öga mot öga med the Joker. Men hennes blick är riktad inom 

scenen och inte mot läsaren. Den är också genomgående undergiven. I våldssekvensen i fråga 

ur Watchmen saknas någon betonad female gaze. När väl Sallys ansikte blir inzoomat är det 

med slutna ögon och the Comedians knytnäve i ansiktet.  

                                                             
64 D. Brunow, 2014, s. 66. 
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Man kan dock fråga sig om förekomsten av en female gaze kan kompensera den annars 

feminina underdånigheten som i olika mån genomsyrar serieexemplen. Innebär ”looking back” 

en tillräcklig motvikt mot de objektifierande och underminerande manliga blickarna? Det är 

svårt att se hur detta skulle skapa maktmässig jämvikt i scenerna. Snarare förstärks 

tvetydigheten inför betraktandet och gestaltandet av våld mot kvinnliga karaktärer. 

Ytterligare maktaspekt i förhållandet till perspektiven och blickarna som Laura Mulvey 

diskuterar i ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” är hur manliga karaktärer ofta står som 

”bearer of the look of the spectator”. Mulvey menar att narrativ, i synnerhet i film, ofta 

struktureras kring en kontrollerande, manlig huvudkaraktär som publiken kan identifiera sig 

med.65 Från vems perspektiv berättas seriescenerna och det misogyna våldet i fråga?  

I Watchmen centreras handlingen övervägande kring manliga karaktärers perspektiv. 

Dock är detta mindre klart under våldsscenen i fråga. Den berättas av den kvinnliga karaktären 

Silk Spectre – Sally – för hennes dotter. Alltså kan man å ena sidan säga att det är kring en 

kvinnlig karaktär som scenen egentligen cirkulerar, vilket å andra sidan motverkas av att två 

manliga karaktärer tar över agerandet i scenen. I The Killing Joke är det mer uppenbart två 

manliga karaktärer, Batman och the Joker, som serien kretsar kring. Dock rör sig själva 

våldsscenen kring Barbara, Gordon och the Joker. Här, som i Watchmen, får två mäns blickar 

mest utrymme. Detsamma gäller i andra scenen som ännu tydligare utspelas utifrån Gordons 

och the Jokers blickar. I The League of Extraordinary Gentlemen är det istället en kvinnlig 

karaktär, Mina Murrey, som handlingen och de olika skeendena, bland annat våldsscenen i 

fråga, cirkulerar kring. I flera av våldsscenerna är det dessutom hon som utsätts för våldet. I 

The League of Extraordinary Gentlemen är dessutom perspektivet, som tidigare antytt, 

övervägande västerländskt och eurocentriskt, tydligast i den första av våldsscenerna där Mina 

Murrey nästan våldtas av två egyptiska män. Det hela sker utifrån två europeiska, vita 

protagonisters perspektiv, vilka ställs inför utomeuropeiska män. Man kan fråga sig huruvida 

detta motverkas av att en av protagonisterna, kapten Nemo, också, i bild och text, framställs 

som en ”orientalisk” man. Men även om denne är protagonist och ges en framträdande roll och 

personlighet får han ingen scen som direkt förändrar kopplingen mellan misogyni och män från 

mellanöstern, vare sig i scenerna i fråga eller resten av serien. Snarare ska det visa sig att denne 

bitvis bekräftar den kopplingen. Jag återkommer till detta senare i analysen. Härnäst tänker jag 

granska maktaspekter i scenerna. 
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7.1.2. Makt, maskulinitet och den kastrerade kvinnan 

Samtliga scenutdrag involverar en kontrast mellan maskulin makt och feminint underläge. 

Dock är inte dikotomin likvärdig mellan exemplen. Här kan den psykoanalytiska aspekten av 

Mulveys teori anföras. Hon återkopplar som tidigare nämnt genomgående till teorier utvecklade 

av Sigmund Freud, bland annat fallocentrism, och beskriver i ”Visual Pleasure and Narrative 

Cinema” dess paradox, beroende som den är av bilden av den kastrerade kvinnan.66  

I Watchmen gör sig maktdikotomin gällande redan i början av scenen. Eddie är fullt 

påklädd med mask, medan Sally, utan mask, står i underkläder. Eddies kläder och uppsyn ger 

honom ett visst komiskt, cirkusliknande utseende men i kombination med Sallys fysiska och 

psykiska utsatthet, samt scenens utveckling tycks detta snarare bidra till att håna och förstärka 

hennes underläge. ”The male protagonist is free to command the stage […] in which he 

articulates the look and creates the action.” skriver Laura Mulvey i ”Visual Pleasure and 

Narrative Cinema”.67 I scenen i fråga är det uppenbarligen en manlig karaktär som initierar och 

styr skeendet, även om det inte rör sig om en tydlig protagonist.  Maktskillnaden gör sig även 

gällande i det faktum att Silk Spectre bara klöser honom i ansiktet medan han svarar med knutna 

nävar och sparkar. Eddies – the Comedians – våld och dominans är också sexuellt betingat, 

indikerat av hans uppknäppande av byxorna och gränslande av Sally. Våldet avbryts dock när 

Hooded Justice, en större och ännu mer muskulöst ritad mansgestalt, anländer och svarar med 

ännu brutalare våld. Denne är klädd i huva, mantel och helkroppsdräkt. Jämfört med honom 

framstår Eddie som blottad. Hooded Justice tornar upp sig som en skuggliknande koloss över 

Eddie som, bokstavligen tagen med byxorna nere, får betala för sitt övergrepp. Sally framstår 

som handlingslös. Det uppstår också ytterligare intressant kontrast i denna scen i ett par rutor 

som porträtterar Hooded Justice våld mot the Comedian. I scenens tolfte och sextonde ruta visas 

baksidan av the Comedian där delar av dennes svank, och nedhasade byxor, blottas. Först när 

Hooded Justice anländer till scenen och avbryter våldtäktsförsöket, sedan i en ruta där han knäar 

the Comedian i skrevet. Detta är relevant i ljuset av den delvis könsbundna maktdikotomin som 

gör sig gällande i scenen. The Comedian har nämligen fram till denna sekvens visats täckt från 

topp till tå av kläder i kombination med en självsäker närvaro. Nu när denne uppvisar osäkerhet 

och undergivenhet inför en än mer dominerande, manlig karaktär visas plötsligt en bit hud som 

för att symbolisera den såväl fysiska som psykiska detroniseringen av karaktären, vilket bidrar 

till den omvända förnedring som plötsligt dominerar scenen. The Comedian och Silk Spectre 
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byter för ett ögonblick roller. Även om detta inte skapar en maktmässig jämnvikt, förstärks 

ambivalensen inför det misogyna våld som genomsyrar scenutdragets bildretorik. 

Också i The Killing Joke är det mäns våld som dominerar skeendet. The Joker skjuter 

Barbara med en pistol, följt av att dennes hejdukar, två muskulösa män, pucklar på Gordon. 

Den avfyrade pistolen kan på flera sätt uppfattas som en fallossymbol. Den ges också en close 

up-vy för att betona dess visuella närvaro. Fallosprojektilen verkar här kompensera dess 

användares späda och impotenta uppsyn genom att avfyras mot och omintetgöra scenens mest 

fulländat feminina och erotiska gestalt. Barbara blir skjuten i lägre delen av buken. Hennes 

blödande sår framhävs när hon faller till golvet och blod sprutar i en klar, röd båge från buken. 

När hon sedan ligger till golvet pressar hon smärtsamt händerna mot kulhålet som träffat så 

pass långt ner på magen att det ser ut som att hon trycker händerna mot underlivet. Barbara kan 

med Mulveys termer sägas ha förvandlats till bilden av den kastrerade kvinnan, vilket fullbordas 

i andra scenen där Barbara visas i fragment. Fotografierna visar vinklar av hennes blödande 

kropp. Först baksidan från midjan och neråt, blodet rinnande under, därefter ett kollage av 

Barbaras nakna lemmar och kvidande ansikte. Detta rimmar med ett begrepp ur The Power of 

Comics: synekdoke – att låta en del representera helheten.68 Begreppet har sin grund i klassiska 

retoriska källor.69 Barbaras närvaro representeras av ett smärtförvridet ansikte och nakna 

kroppsdelar. Denna fragmentering framhäver ytterligare hennes kroppsliga och offerbetonade 

roll. Fotografierna går också i en rödaktig färgton. The Jokers läppar, utdragna i ett brett 

monstruöst leende i den följande rutan framstår mer som blod än läppstift. En sådan läsning 

kräver visserligen en särskild sorts lexikon för att aktualiseras. Inslagen skulle också kunna ses 

som ett estetiskt eller dramatiskt verktyg, använt för dess chockvärde. Dock är placeringen av 

såret, samt bildrutornas centrering av pistolen svåra att avfärda som enbart visuella effekter. 

Oavsett fallossymbolik framstår Barbara i denna scen som en maskulinitetskompensation för 

the Joker, Gordons akilleshäl och en hämndkatalysator för Batman.  

Kastreringsmetaforen problematiseras ytterligare av ett inslag i andra scenen i samma 

serie: Gordon tar del av tortyren. Han är som tidigare nämnt i stort sett naken i scenen, bär ett 

nitat läderkoppel och är fastspänd i två sätesremmar. Detta kontrasterar det annars ensidigt 

misogyna våldet och den maskulina blick som genomsyrar serien. Här, som i scenen ur 

Watchmen är det plötsligt en av de manliga karaktärerna som utsätts för våld, även om det är 

Barbara som tydligast axlar scenens offerroll. Det är också träffande att det i denna scen, som i 

scenen ur Watchmen, rör sig om en man med komiska konnotationer, i detta fall en psykopatisk, 
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clown-liknande superskurk, som våldför sig på en kvinna. The Comedian och the Joker antar 

på flera sätt en liknande, ironisk maktposition. Det kan diskuteras huruvida den aspekten 

underminerar eller stärker våldsutövarnas auktoritet i scenerna i fråga. Humorn bär å ena sidan 

på en maktspråksaspekt där de som utsätts för misshandeln förlöjligas av komedin. Dessutom 

kan det sägas få en avtrubbande effekt på våldsutövandet. Å andra sidan kan humorn förlöjliga 

förövarna själva och i kontrasten med det brutala våldet förstärka scenens absurditet. 

I första scenen ur The League of Extraordinary Gentlemen närmar sig två män Mina. De 

tar tag i henne bakifrån, tvingar ner henne på golvet, drar upp hennes kjol och tvingar isär 

hennes ben. Dock avbryts detta av ytterligare en mansgestalt, den avmagrade och tillsynes 

utslagne Alan Quatermain. Här, som i scenen ur Watchmen, finns en pistol med i bilden, också 

visad i close up i en av serierutorna, denna gång dessutom med blodröd bakgrund. Quatermain 

skjuter en av förövarna som faller till golvet med blod sprutande ur huvudet. Detta möts som i 

The Watchmen med motvåld, i detta fall i formen av en lång, dragen kniv som den andra av de 

två förövarna hotar den äldre mannen med samtidigt som han pressar upp denne mot väggen. 

Kniven, precis som pistolerna, fallossymbol eller ej, kan konnotera ett maskulint 

kompenserande maktåtertagande. Men också detta skeende avbryts. Denna gång av en kvinnlig 

karaktär. Mina som tidigare utsattes för våldet hugger sin förövare i ryggen med en kniv. 

Könsdikotomin rubbas än en gång. Det feminina aktiveras och det maskulina passiviseras. Detta 

förstärks också av det faktum att den enda manliga protagonisten i scenen är en utmärglad och 

svag föredetting. I andra scenen rör maktaspekten framför allt hur den våldtagna kvinnan via 

förövarens osynlighet, med Mulveys ord, framstår som ”isolated […] on display, sexualised”. 

Samtidigt är det som sagt kvinnliga karaktärer som dominerar scenens händelseförlopp. Även 

om en kvinnlig karaktär utsätts för våldet är det en kvinnlig protagonist, Mina Murresy, som 

räddar situationen och avslöjar förövaren. Härnäst tänker jag granska scenernas lingvistiska 

element. 

 

7.2. Pratbubblans retorik: förankring, avbyte och the male gaze 

Här gör sig framför allt tre delar ur Hellspongs komparativa analysmodell gällande: språket, 

innehållet och de sociala aspekterna, därtill Roland Barthes definierade textfunktioner i relation 

till bilden: förankring och avbyte. Jag kommer att granska berättartext, talbubblor och 

onomatopoetiska textinslag (ljudeffekter), samt vissa andra lingvistiska nyckelelement.  

Som Barthes beskriver i ”Rhétorique de l’image” kännetecknas tecknade serier i högre 

grad än annan visuell retorik av text där tal och bild kompletterar varandra och skapar betydelse 
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på en högre berättelsenivå: avbyte.70 Dock är den ikonlingvistiska relationen mer flertydig i 

exemplen i fråga där det förekommer flera förankrande textinslag som snävar av möjliga 

tolkningar av bildspråket. Samtliga scenutdrag är skrivna på engelska med diverse, kortare 

inslag av andra språk, exempelvis The League of Extraordinary Gentlemen som inkorporerar 

gammalegyptiska. Den huvudsakliga lingvistiska koden är alltså engelska. De inom serier 

vanligt förekommande berättande och/eller kommenterande texterna finns i Watchmen och The 

League of Extraordinary Gentlemen främst i form av karaktärers dagboksanteckningar och inre 

monologer. I The Killing Joke saknas sådan text helt förutom i slutet av serien där Batmans inre 

tankemonolog visas i textrutor. Första scenexemplet ur The League of Extraordinary 

Gentlemen har en textruta med en platsangivelse. Dessa förankrande rutor saknar under 

samtliga exempelsceners övergreppsekvenser. Våldet mot kvinnor, samt läsarens upplevelse 

och förståelse av det, överlämnas övervägande till bildspråket och karaktärernas dialoger. 

  

7.2.1. Från textrutor till pratbubblor och paralangue 

Samtliga exempelscener innehåller någon form av dialog och pratbubblor, dock inte alltid under 

själva våldssekvensen. I scenerna ur Watchmen har dialogen ett övervägande komplementärt 

förhållande till bildspråket, en avbytande funktion. I första våldsscenen ur The Killing Joke 

saknas både dialog och onomatopoetiska ljud från karaktärer och objekt under själva våldsakten 

men får såväl avbytande som förankrande funktion i textinslagen innan och efter våldet. I andra 

scenen finns både dialogtext och onomatopoetiska ord. I scenerna ur The League of 

Extraordinary Gentlemen finns både dialog och, som i andra exemplet ur The Killing Joke, 

grafiskt förstärkt text. I denna serie gör sig också ytterligare ett element gällande som skiljer 

den från både Watchmen och The Killing Joke: juxtapositionen av olika språk.  

Dialogtexten i de första rutorna i scenen ur Watchmen antyder friktion mellan 

karaktärerna. Den bekräftar på flera sätt ett våldtäktsscenario. Silk Spectre säger: ”Eddie? What 

the hell are you doing here? You knew I was changing.” Jag har här medvetet skrivit vissa ord 

fetstilt vilket också görs i serieexemplet. Detta kan förklaras med begreppet paralanguage ur 

The Power of Comics: nyanser i visualiserat ljud som volym, betoning, rytm, inlevelse och 

kvalité.71 I scenen i fråga antyder den fetstilta texten såväl akustisk som emotiv betoning. 

Kontrasten mellan ”active male” och ”passive female” förstärks i kombination med det redan 

suggestiva bildspråket. The Comedian beskyller Silk Spectre för sitt närmande: ”You gotta have 

some reason for wearin’ an outfit like this, huh?” I kombination med bildspråket och en 
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avbytande text förvandlas Silk Spectre till ett erotiskt objekt. Samtidigt yttras the Comedians 

riktiga namn: ”Eddie”, vilket demaskerar och ifrågasätter hans självsäkra, förklädda auktoritet.    

Första scenen ur The Killing Joke inleds som scenen ur Watchmen med en dialog mellan 

en manlig och kvinnlig karaktär – kommissarie Gordon och hans dotter Barbara – som också 

antyder relation och motivation. Men det förekommer även text som förankrar scenen i en 

narrativ kontext, tidningsrubriken: ”GOTHAM EXAMINER. ASYLUM SECURITY 

UPPROAR. MANIAC ESCAPES AGAIN.” Texten i Gordons pratbubbla kommenterar 

rubrikens innehåll: en farlig man har rymt från en mentalinstitution. Detta kontrasteras av 

Barbaras replik i nästa ruta: ”Dad, just once could you leave your work at the office and relax? 

I made you cocoa.” Texten framställer en jobbfixerad man och en loj men huslig kvinna, en 

stereotyp könsrollsdikotomi som redan antytts i bildspråket. Detta förstärks några rutor senare 

när mannen säger: ”Barbara you’re fussier than you mother wa…”. Andra scenen i The Killing 

Joke är som tidigare nämnt del av ett längre stycke varför jag inte granskar någon text innan 

våldssekvensen i fråga. 

Inledningen till första scenexemplet ur The League of Extraordinary Gentlemen föregås 

av en serieruta, föreställande vatten och bubblor, där en textruta i hörnet anger: ”Cairo, June, 

1898.”, vilket å ena sidan förklarar miljön, samt karaktärernas uppsyn, å andra sidan förankras 

den redan suggestiva, visuella kontrasten mellan Mina, en vit, viktorianskt klädd kvinna och de 

”orientaliskt” klädda, mörkhyade männen i en koppling mellan våldsam misogyni och icke-

västerländsk (Egyptisk) kulturtillhörighet. Detta rimmar med Edward Saids beskrivning av den 

klassiska orientalismens syn på Egypten som ”the vindication of Western imperialism […] an 

almost academic example of Oriental backwardness; it was to become the triumph of English 

knowledge and power.”72 Texten får en avbytande funktion i hur den med bildspråket i scenen 

skapar en ännu tydligare orientalistisk stereotyp. Resten av texten är dialog, först mellan Mina, 

som också utsätts för våldet, och en egyptisk man, inte en av förövarna, på gammalegyptiska, 

vilket också talas av våldtäktsmännen. På grund av dess förmodade svårtillgänglighet för 

majoriteten av seriens förmodade läsare kan man anta att det framför allt är språkets blotta 

(visuella) närvaro, som har retorisk signifikans i scenen. Den språkliga differensen antyder ett 

främmandeskap hos förövarna under våldsakten, vilket förstärker våldets rasistiska undertoner. 

Som Said skriver i Orientalism om vissa orientalisters syn på ”österländska” språk: ”Arabic as 

a language is a dangerous ideology.”73 Detta följs av ett textutbyte mellan Mina och den på 

golvet halvt utslagne Alan Quatermain i kombination med den tidigare nämnda växlingen 
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mellan en close-up-vy på Minas ansikte och en extreme close-up på Quatermains ena öga. Mina 

frågar: ”Is there nothing left of what you were?”, och någon ruta senare: ”I see. Then may the 

good lord help the empire, sir, if there are no men finer then yourself to guard her”. Minas 

modlösa fraser förankrar blickutbytet i en omvändning av maskulin-feminin-dikotomin Mulvey 

tar upp i ”Visual Pleasure and Narrative Cinema”. Texten förstärker bildspråkets framställande 

av en stark och driven, kvinnlig karaktär kontra en passiviserad, manlig kolonialhjälte. Mina 

bekräftar ett patriarkats förfall: ”Is there nothing left of what you were?”, samtidigt som hon 

verbalt underminerar Quatermain: ”no men finer then yourself…”. Att dessutom det brittiska 

imperiet, ”the empire”, beskrivs i termer av ”her”, ett femininum, tycks ytterligare antyda ett 

matriarkaliskt maktåtertagande där det inte längre finns plats för förlegade patriarkathjältar. 

Mina säger ”I see.”, vilket tycks bekräfta den redan antydda female gaze som jag tog upp i 

kapitlet ”Makt, maskulinitet och den kastrerade kvinnan”. En kvinna utsätter en man, tydligt 

förbunden med en kolonial, litterär mansarketyp, för en förminskande blick i ett ögonblick av 

”looking back”. Hon möter en male gaze med en kritisk female gaze. Detta färgar Minas 

följande motstånd under och efter våldtäktsförsöket, och rimmar med vad som sker i den 

inledande dialogen i andra scenen.  

I början av andra exempelscenen säger kapten Nemo: ”Women are hardly my strong 

point, Mr. Quatermain. No doubt you’re more familiar with them.” och senare: ”The great 

colonialist and the great colonial rebel. For my part […] I’m here because I wanted another 

adventure.” följt av Alan Quatermain: ”Yes[…] When we stop we start to fall apart.” Text och 

bild presenterar tillsammans en konservativ och patriarkal kvinnosyn, två förlegade 

mansarketyper, samt ytterligare ”orientalisk” misogyni. Detta skapar en friktion i den 

efterföljande våldtäktsscenen som, likt Minas tidigare undervärderande av Quatermain, kan 

sägas förstärka den omvända dikotomin mellan passiv maskulinitet och feminin aktivitet. 

Nemos uttryckta osäkerhet inför kvinnor förstärker ytterligare kopplingen mellan 

mellanösternkaraktärer och en skev relation till kvinnor.  

Nemo och Quatermain avbryts av skrik och stöter på Mina, varpå Quatermain utbrister: 

”But that’s the senior girls’ dormitory!”, ”They’re probably doing something beastly like 

thrashing each other, or…”. De träffar på en ung, blond kvinna i nattlinne med desperat blick 

som bland annat säger: ”Polly Whittier! The holy Spirit! She’s being seized by it!”. Förutom 

textens avbytande funktion som tillsammans med bilderna förklarar ett dramatiskt skeende, slås 

en tvetydig ton an. Texten säger att en kvinna vid namn Polly Whittier utsätts för våld i en 

sovsal för unga kvinnor, men antyder också, via Quatermains vassa kommentar, en 

sadomasochistisk natur hos dem. Den unga kvinnan som stöter på trion anger ”The holy Spirit” 
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[den heliga anden] som våldsutövaren, vilket förstärker de redan ambivalenta växlingarna 

mellan en klassisk, kolonialistisk maskulinitet och en ömsom spirituell, ömsom erotisk och naiv 

femininitet. Hon bidrar även till att mytologisera våldtäktsmannen (Griffin) i scenen. Ingen 

säger direkt emot Quatermains yttrande, även om han implicit ifrågasätts i den följande 

våldsakten via sin uppenbara oförmåga att lösa situationen. Härnäst vänder jag mig till 

textinslagen under våldssekvenserna. 

I Watchmen river Silk Spectre sin förövare – Eddie – i ansiktet och nekar närmandet: 

”Spelled enn oh!”. Hon ges alltså inledningsvis en viss styrka i sin dialog, vilken dock förbytts 

lika tvärt som hennes ansiktsuttryck. Hennes text och bubbla blir också visuellt mindre och 

tunnare när hon upprepar: ”Eddie”. Eddies förbittrade ansikte visas i close up. Våldet inleds. 

Scenens onomatopoetiska ord domineras i resten av scenen av Silk Spectres smärtsamma 

stönande när som hon blir slagen med knuten näve och knäad av Edde, därefter Eddies kvidande 

när han själv blir slagen av Hooded Justice. Pratbubblorna för dessa onomatopoetiska texter ges 

viss grafisk förstärkning: fetstilt, sned text. Dock är denna förstärkning relativt subtil.  

Misshandeln av Silk Spectre avbryts av en tredje, utifrån serierutan emanerande, 

pratbubbla i kombination med Eddies ena handskklädda hand som sticker fram från serierutans 

vänstersida och trycker ner Silk Spectres nakna hand: ”Sally? What’s keeping you?”. Dialogen 

namnger Sally, med likande sympatiantydan som i The Killing Joke. Hooded Justice rycker upp 

Eddie med ett: ”You vicious little son of a bitch…”, besvarat av Eddie: ”Hey, wait! She wanted 

me to do it!”. Detta blir den slutgiltiga demaskeringen av Eddie som våldtäktsman, förstärkt av 

dennes stereotypa svar. Eddie utpekas som förövare, och bekräftar själv, implicit, anklagelsen 

i gest och tal. Också hämndvåldet avbryts med en replik, denna gång av Eddie: ”This is what 

you like, huh?”, ”This is what gets you hot…” följt av en närbild, close-up, på Hooded Justice 

ansikte, nu uppenbarligen i retoriskt fokus. Två urklippta hål avslöjar dennes plötsligt osäkra 

blick. Nu är det han som avslöjas. Hans hämndaktion framstår som ännu ett manligt 

maktutövande, som om Alan Moore gör satir på upprättelsen av Silk Spectre.  

I scenutdragets sista ruta blickar Sally, tårögd och blodig i ansiktet, vädjande upp mot 

Hooded Justice som säger: ”Get up… and for god’s sake, cover yourself.”. Liknande 

stämplandet av Eddie som våldtäktsman pekas Sally ut som medskyldig till våldtäktsförsöket. 

Ordet ”cover” ges särskild betoning. Akten förankras i skräcken inför att blottas och avslöjas. 

Avsaknaden av mer kommenterande text utelämnar Sally, och tolkningen av scenen, till de två 

manliga karaktärernas ageranden och utsagor. Även om både våldtäktsman och hämnare 

skambeläggs framstår Sally i slutändan som ett tystat offer för en manlig maktkamp. 
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I första exempelscenen ur The Killing Joke får avsaknaden av text under våldsakten en 

lika tydlig retorisk funktion som dess närvaro i de andra serierna. Å ena sidan, förstärks scenens 

grymhet och fokus på kroppslig aktion, å andra sidan ges våldsakten en symbolisk, nästan 

mytisk framtoning. Utelämnandet av text kan även betraktas i förhållande till rutorna precis 

innan våldsakten där ytterligare tidningsrubrik visas: ”BAT-GARBED VIGILANTE 

CRITICALLY INJURES MURDERER”, ”DISFIGURED HOMOCIDAL MANIAC IN 

HOSPITAL”. Batman och the Joker skymtar i bilden under tidningsrubriken. Våldet mot 

kvinnan förankras i en arketypisk, maskulin maktkamp: The Good Guy vs. The Bad Guy, och 

en förövarstereotyp. Barbara säger i nästa ruta: ”I remember you describing the white face and 

the green hair to me when I was a kid. Scared the hell out of me.” Detta förankrar delvis den 

följande våldsakten i en redan etablerad, könsanknuten maktskillnad mellan Barbara och the 

Joker, i synnerhet eftersom detta ”white face”, the Joker, uppenbarar sig i dörröppningen. 

Våldets grymhet kontrasteras av the Jokers bisarrt skämtsamma utsagor: ”Please don’t worry. 

It’s a psychological complaint, common amongst ex-librarians. You see, she thinks she’s a 

Coffee Table Edition”. Barbara blir än mer objektifierad och förlöjligad. Liknande scenen i 

Watchmen är det mäns ord och handlingar som dominerar scenen. The Joker använder som the 

Comedian humor i sin förnedring av Barbara. I scenens nästa sista ruta där Barbaras förkrossade 

ansikte och kropp visas stakar hon fram: ”Why are you doing this?”. Text och talbubblor är små 

och svagt ritade. The Joker svarar: ”To prove a point. Here’s to crime.” Barbara framstår i 

slutändan som en hjälplös bricka i ett maktspel för män, mer oförmögen till motstånd än Sally 

och Mina.  

I andra exempelscenen ur samma serie står dialogen mellan Gordon och the Joker. Den 

inleds tidigare men på uppslaget i fråga ställs dialogen jämte bilder på den sårade Barbara. 

Gordon upprepar dottern Barbaras namn och the Joker reciterar en, av Alan Moore påhittad, 

sångtext: 

 

When you’re loo-oo-oony, then you just don’t give a fig… Man’s so pu-uu-uny, and the universe so big…! 

If you hurt inside, get certified. And if life should treat you bad… Don’t get ee-ee-even, get mad!” 

 

Även sångtexten börjar tidigare men på sidan i fråga är den fördelad över fyra rutor jämte 

Gordons skräckslagna realisation vid synen av bilderna på Barbara, skriven i grafiskt 

utstickande talbubblor. Som Duncan, Smith och Levitz skriver i The Power of Comics: ”even 

the shape of the balloon in which the text appears can communicate something about the nature 

of the sound”. I detta fallet är texten skriven i en bubbla med spetsiga horn med en blixtformad 

svans, vilket antyder ”electronic speech […] simulated by a jagged-edge or geometrically 
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shaped balloon”.74 Gordons ropande efter Barbara framställs också i en grafiskt förstärk 

pratbubbla, ritat som en bred, förvriden stjärna med spetsiga horn och svans, vilket indikerar 

skrik: ”To convey shouting, a balloon’s edge is spiked, or the text is made relatively larger than 

that used for normal speech”.75 Texten växer från vänster till höger och tar sig utanför både 

bubblan och serierutan. Den varierar också i färg. Som uttrycks i The Power of Comics: ”Color 

can also create or amplify the emotion in a story.” Färgen i pratbubblan går från röd till orange 

till gul. I Power of Comics beskrivs även hur ”anger, violence or any impact panel will have a 

hot color like red, yellow or orange”.76 Denna beskrivning passar in på scenen i fråga. Gordon 

vrålar förtvivlat sin dotters namn. Förutom att framhäva Gordons röst och känslor får det ropade 

namnet en viktig funktion i kombination med fotografierna på den sårade Barbara. Textbubblan, 

mot bakgrunden av fotografierna, tycks cementera Barbaras offerroll. Bokstävernas delvis 

blodfärgade utformning tycks konnotera kopplingen till bilden av den kastrerade kvinnan. I 

juxtaposition med the Jokers sång skapas en kontrast mellan realism och galenskap, offer och 

förövare, maskulinitet och femininitet.  

Sångtexten kan tolkas på flera sätt. Å ena sidan får den en avbytande funktion som med 

fotografierna på Barbara söker driva Gordon till vanvett och göra Barbara till offer. Fraserna 

”When you’re loo-oo-oony”, ”Man’s so pu-uu-uny”, ”Don’t get ee-ee-even, get mad!”, tycks 

alla verka mot en nedbrytning av Gordon och en kastrering av hans maskulinitet. Texten 

förankrar också scenen i en berättelse om fallocentrismens och the male gaze motsägelser, 

beroende som den är av att ”get mad!” för att hävda sig, möjligtvis en implicit kritik mot såväl 

exploatering som betraktandet av som våldet mot den kvinnliga kroppen. Å andra sidan skulle 

texten kunna vara riktad till Barbara. Då framstår texten snarare som en stärkande uppmaning 

att ”if life should treat you bad… Don’t get ee-ee-even, get mad!”. Ordet ”mad” kan enligt 

Oxford Dictionaries betyda både ”Mentally ill; insane.” [mentalt sjuk, galen] och ”Very angry.” 

[Väldigt arg].77 Att bli galen antyder en kapitulation inför våldet och offerrollen, medan att bli 

arg antyder ett motstånd mot undergivenheten. Jämte bilderna på Barbaras misshandlade, nakna 

kropp, samt Gordons desperata vrål efter sin dotter skapas en ambivalens som ömsom 

cementerar ömsom ifrågasätter Barbaras offerroll och den manliga blickens makt i scenen.  

Dialogtexten under våldsakten i första exempelscenen ur The League of Extraordinary 

Gentlemen inleds med Minas malplacerat hövliga vädjan på engelska: ”Sir, what are you 

                                                             
74 R. Duncan m.fl., 2015, s. 142–143. 
75 R. Duncan m.fl., 2015, s. 142–143. 
76 R. Duncan m.fl., 2015, s. 123. 
77 Moroccan Dirham, ”Mad”, Oxford Dictionaries, Oxford University Press 2017, online ed., 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/mad (2017-05-14). 
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doing?”, ”Ah, you filthy brute what…?”, och förövarnas, samt den utslagne Quatermains 

utsagor på gammalegyptiska. Medan gammalegyptiskan antyder ett samband mellan misogyni 

och ”orientaliska” män får Mina viss dignitet och styrka genom sina repliker. Exempelvis i 

fjärde rutan på scenens tredje sida där hon säger: ”I won’t allow this!” [min kursiv]. Hon söker 

verbalt återta kontrollen, vilket kastar ett annat ljus över scenen. Det förtydligas i en replik från 

Mina senare i samma scen när hon huggit ner en av förövarna med kniv: ”Mr. Quatermain? I 

think, sir, it would be expedient for us to make our swift departure.” Trots våldtäktsförsöket 

lyckas hon vara rationell och planera nästa steg, detta i kontrast med Quatermains mer osäkra: 

”uhh… yes. Yes, of course. Th-The way out’s through that curtain.” 

I andra scenen består texten under våldsakten av både onomatopoetiska ord och dialog. 

Den svävande kvinnan stönar: ”OHH! AHHHH! oh GODDD…”, medan Mina, Nemo och 

Quatermain diskuterar hur de ska hjälpa henne. Deras dialog bekräftar den osynlige personens 

– Griffins – närvaro. Exempelvis i Minas repliker: ”Aah! Quatermain, there’s something here! 

och Quatermain: ”I can feel something! It’s like naked skin!”. Detta betonar också scenens 

fokus på nakna kroppar. Här skapas ytterligare kontrast mellan aktiva och passiva karaktärer. 

Den unga kvinnan är oförmögen att göra motstånd. Samtidigt är det en kvinna, Mina, som styr 

upp situationen och slutligen avslöjar våldtäktsmannen. Hon kompenserar den feminint kodade 

offerrollen i scenen. Också i denna scen gör sig grafiskt markerade pratbubblor gällande. Som 

i The Killing Joke färgar talbubblans form och konturfärg en karaktärs läte och reaktion på våld. 

Den består av tre sammanlänkade, något molnformade, bubblor, med en kraftig, röd konturlinje, 

samt en form typisk för tankar: ”For thought, the balloon’s edge is scalloped and the tail is 

replaced by a series of small circles or bubbles.”78 Men svansen är sammanhängande och 

spetsig, antydande ett extrovert (yttrat) ljud, med en något utdragen och släpig nyans. Detta 

kontrasteras av de stora, svarta bokstäverna, i fetstil och versaler, som snarare antyder skrik. 

Till skillnad från i andra exemplet ur The Killing Joke är tolkningen av den röda färgen här 

relativt arbiträr, avhängig mer specifika tolkningsramar. Som i The Killing Joke kan den röda 

färgen konnotera ilska och våld, men också passion, romantik eller blod. Detta kontrasteras av 

kvinnans serena, nästan uttryckslösa ansikte. Kvinnan i fråga tycks snarare uttrycka en 

skräckblandad förtjusning på gränsen till masochistisk njutning, än fruktan. Detta gör henne till 

än ännu tydligare motpol till Mina Murrey. Hennes och scenens tvetydiga, ömsom skräckslagna 

ömsom erotiska reaktion på våldet är ett tydligt exemplet på svårigheten i att fastställa huruvida 

Alan Moore kritiserar eller exploaterar våld mot kvinnliga karaktärer i bild och text.  

                                                             
78  R. Duncan m.fl., 2015, s. 142. 
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8. Slutdiskussion  

Vilken syn på misogynt våld uttrycker då Alan Moore i ovan diskuterade serieutdrag? Vilken 

är Moores gaze? Å ena sidan genomsyras samtliga exempel i viss mån av ironi och ambivalens. 

Man kan också med Moores ord fråga sig ”why lethal non-sexual violence should be privileged 

over sexual violence”. Å andra sidan finns det en fara i att okritiskt acceptera samtliga inslag 

av våld mot kvinnor. Gränsen mellan att använda misogyna inslag ironiskt och att exploatera 

dem är ibland svårdefinierad. I serierna i fråga kan denna ambivalens illustreras med skillnaden 

mellan Mina i The League of Extraordinary Gentlemen och Barbara i The Killing Joke. Mina 

är en suffragettklädd och hårdnackad protagonist som utsätts för våldförsök men som i ord och 

handling vägrar finna sig i förtrycket, en viss anakronism i seriens sekelskiftssättning. Barbara 

å sin sida, en karaktär från en, om än alternativ, modern samtid, är från början till slut katalysator 

för mäns handlingar. Alan Moore växlar på flera sätt mellan dessa motpoler. Han porträtterar 

även tvetydiga manliga karaktärer, både de som dominerar och de som domineras. Å ena sidan 

den maskuline och hårdkokte superhjälten Batman i The Killing Joke, å andra sidan den 

klassiske kolonialhjälten och mansarketypen Alan Quatermain, i The League of Extraordinary 

Gentlemen framställd som en utmärglad, opiumrökande, något villrådig, åldrad föredetting. 

Något som ytterligare problematiserar seriens misogyna drag är inslaget av rasistiska 

stereotyper kopplade till våld mot kvinnor. Den enda motvikten mot detta är Nemo, också en 

orientaliskt framställd karaktär, en protagonist med såväl motivation som dialog. Dock uppvisar 

denne inga karaktärsdrag eller handlingar som direkt motverkar kopplingen mellan 

”orientaliska” män och en skev kvinnosyn. Snarare antyds liknande drag hos honom, 

exempelvis via hans replik: ”Women are hardly my strong point, Mr. Quatermain.” 

The male gaze visar sig i såväl karaktärsporträtteringar, perspektiv, vinklar och avstånd 

som i text och pratbubblor. Detta framgår något tydligare i Watchmen och The Killing Joke än 

i The League of Extraordinary Gentlemen. De kvinnliga karaktärerna i dessa två serier har både 

visuella och textliga drag som konnoterar erotik medan de manliga karaktärerna framställs som 

maskulina,  styrande över scenernas aktion. Men även i dessa serier problematiseras dikotomin. 

Detta exempelvis i scenen ur Watchmen där Hooded Justice som räddar Silk Spectre avslöjas 

som lika misogyn som hennes förövare the Comedian, eller hur Gordon, en annars relativt 

maskulin karaktär i The Killing Joke, utsätts för förnedring och övergrepp. Också inslaget av 

komiska karaktärer, som the Joker i The Killing Joke, samt överdrivet erotiska miljöer som 

rummet med den svävande kvinnan i andra scenen ur The League of Extraordinary Gentlemen 

kan sägas genomsyra de misogyna inslagen med ytterligare ironi.  
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Frågan är om en kritik mot misogynin i serieexemplens bild och text hade framgått 

tydligare via en mer enhetlig satirisk stil, fler kommenterande textrutor eller större jämvikt 

mellan maskulina kontra feminina blickar. Hade fler starka, kvinnliga karaktärer varit 

lösningen? Möjligtvis illustrerar min analys svårigheten i att överhuvudtaget porträttera våld 

mot kvinnor inom seriemediet utan att i någon mån exploatera det. Man kan också granska det 

i ljuset av Alan Moores och hans olika serietecknares – Kevin O'Neill, Brian Bolland, och Dave 

Gibbons – ethos: vita, europeiska män med om inte makt så åtminstone kulturellt kapital och 

auktoritet, i synnerhet inom seriemediet. Det är i slutändan utifrån dessa vita mäns perspektiv 

som allting berättas, ett perspektiv som kunde ägnas en egen studie utifrån såväl ett feministiskt 

som poststrukturellt och postkolonialt perspektiv. 

Laura Mulveys diskussion om the male gaze har i kombinationen med Roland Barthes 

”Rhétorique de l’image” visat sig applicerbar på min analys men också i behov av att 

problematiseras. Kritiken som yttrats mot hennes artikel gällande en något enkelriktad och 

heteronormativ utgångspunkt som utelämnar ras, etnicitet och andra möjliga blickar än den 

manliga har bitvis visat sig motiverad. Exempelvis blir hennes diskussion genast svårare att 

applicera på första scenutdraget ur The League of Extraordinary Gentlemen där en kvinnlig 

karaktär vägrar det misogyna våldet och till slut vänder scenens interna blick till sin fördel, en 

scen där våldet också präglas av rasistiska faktorer. Mulveys diskussion genomsyras i grunden 

av ett vitt, västerländskt perspektiv. Liknande problem uppstår i granskandet av andra scenen 

ur samma serie där kvinnliga karaktärer dominerar både betraktarrollen och objektet för 

betraktandet, medan de manliga karaktärernas blickar hamnar i periferin. Man kan fråga sig 

huruvida Mulveys diskussion förutser eller ens ger utrymme för en female gaze. Samtidigt har 

hennes teori delvis visat sig möjlig att problematisera och kombinera med andra perspektiv, 

såväl Barthes bildretorik som serieteoretiska begrepp ur The Power of Comics. Hennes 

definiering av kvinnliga karaktärer kodade för erotiska uppstannanden i skeendet eller 

objektifiering av kvinnors kroppar gjorde sig på flera sätt gällande i serieutdragen.  

Att analysera utdragen ur seriescenerna oberoende av respektive narrativ har tjänat mitt 

syfte att ge exempel på misogynt våld i serier av Alan Moore. Scenutdragen bär dessutom på 

så pass mycket kontextualiserande inslag och konnotationer att en analys av dem utanför den 

narrativa kontexten inte framställer en bild som i någon högre grad skär sig mot ett betraktande 

av dem i kontexten av de överhängande narrativen. Exempelvis får Barbara i stort sett samma, 

om inte tydligare, offerroll betraktad i det större narrativet. Det fokuserar just på the Jokers 

misshandel av henne och Batmans hämnd. Silk Spectre slåss visserligen och står upp för sig 

själv i andra scener (dock är det dottern Silk Spectre och inte modern). Modern är offret i scenen 
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jag diskuterat i analysen. Mina Murrey framstår något annorlunda i narrativet. Hon blir mer av 

ett offer i vissa andra scener i serien, till exempel misshandlas hon senare av Griffin. Dessa 

avvikelser får dock snarare ambivalensen i Moores porträtterande av våld mot kvinnor att 

framstå tydligare. 

9. Sammanfattning  

Mitt syfte var att analysera utdrag ur serierna Watchmen, Batman: The Killing Joke och The 

League of Extraordinary Gentlemen för att finna exempel på hur Alan Moore framställer våld 

mot kvinnliga seriekaraktärer i bild och text. Detta gjorde jag via Roland Barthes ”Rhétorique 

de l’image” och teorin om the male gaze som Laura Mulvey diskuterar i artikeln ”Visual 

pleasure and narrative cinema”. Analysen inspirerades av en komparativ metod beskriven av 

Lennart Hellspong i Metoder för brukstextanalys. Jag granskade ett urval av scener ur samtliga 

tre serier, tagna ur respektive narrativ kontext, först med fokus på bild och sedan text för att 

slutligen undersöka det ikonlingvistiska uttrycket av misogyni. Samtliga serieexempel 

involverade någon form av misogynt våld; scener där manliga karaktärer utsatte kvinnliga 

karaktärer för fysisk och/eller psykisk misshandel, ibland framställt som underhållande och 

motiverat. I alla scener antyddes en dikotomi mellan manlig aktivitet och kvinnlig passivitet, 

samt närvaron av en, om än ambivalent, male gaze.  

Min analys bevisade ingen entydig syn på misogyni i utdragen ur Alan Moores serier. 

Snarare exemplifierades en ambivalens i porträtterandet av våld mot kvinnor. Analysen 

påvisade även behovet av att problematisera såväl Alan Moores serier som Laura Mulveys the 

male gaze, men också möjligheten att använda hennes och Barthes teorier inom 

retorikdiskursens och seriemediets ramar för att granska hur samspelet mellan bild och text kan 

uttrycka olika typer av budskap och attityder. 
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