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1 Inledning 
 

I dagens samhälle pågår ständigt en diskussion kring könsroller och hur man influerar 

barn och ungdomar genom populärkulturella medier. Ofta läggs det vikt vid hur kvinnor 

porträtteras i media, med fokus på hur sexualisering och utseendefixering kan ha en 

negativ påverkan på unga. Manliga ideal och stereotyper debatteras inte i samma 

utsträckning, kanske på grund av att forskning kring maskulinitet är en relativt ny 

företeelse i jämförelse med feministiska tankar om kvinnlighet som genuskonstruktion.1 

Det manliga idealet kan liksom det kvinnliga vara mycket begränsande och uteslutande 

för de som inte passar in på den förväntade rollen. Trots detta glömmer man ofta bort att 

diskutera hur män påverkas av den mediala bilden av manlighet. 

 

Hjälterollen i serietidningar visar tydligt på förväntningar och antaganden om positiva 

ideal för män. Amerikanska hjälteserier, som även är populära i Europa, reflekterar en 

syn på vad som anses vara manligt – ofta med tydliga budskap om fysisk styrka och 

moral.2 På senare år har också japansk manga blivit allt mer populär i övriga delar av 

världen3, i Sverige kan man nu hitta mangaserier i exempelvis tidningskiosker och 

bokaffärer. Liksom de amerikanska hjälteserierna har många populära mangaserier 

manliga huvudkaraktärer som protagonister, vilka även de ofta visar på styrka och 

starka etiska riktlinjer som positiva ideal. 

 

Inom den amerikanska superhjältegenren ryms en mängd olika karaktärer med ett brett 

spektrum av egenskaper och ideal. Bara inom förlaget Marvel Comics 

serietidningsvärld finns hjältar som använder sig av exempelvis styrka, smidighet, 

intelligens och övernaturliga egenskaper på olika sätt och i nästintill oändliga 

kombinationer. Det är alltså svårt att välja ut en superhjälteserie som kan anses vara 

representativ för hela genren. Jag har valt att analysera serietidningar som handlar om 

Marvel Comics supehjälte-gäng Avengers, av flera anledningar. The Avengers  från 

2011 kombinerar många av de serietidningshjältar som varit mest populära genom 

tiderna, både i ursprungslandet USA och runt om i världen. I dessa serier förenas flera 

olika typer av hjälteideal genom att innefatta karaktärer som både använder sig av 

                                                 
1 Bo Nilsson, Maskulinitet, Umeå 1999, s. 14. 
2 Randy Duncan & Matthew J. Smith, The Power of Comics, New York 2009, s. 226ff. 
3 Japanese Visual Culture, red. Marc W. MacWilliams, New York 2008, s. 13. 
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fysiska egenskaper, övernaturliga förmågor samt intelligens. Jag anser även att de 

nyutgivna versionerna från 2010-talet av denna hjältegrupp visar en relativt uppdaterad 

och nutida bild av den klassiska amerikanska superhjälten. 

 

Mangans shonengenre är liksom amerikanska superhjälte-comics riktad till unga män 

och innehåller liknande hjältetyper och teman. Även här kan man hitta ett brett urval av 

hjältar med olika typer av karaktärsdrag. Jag har valt att analysera en bok från 2012 ur 

serien One Piece, en manga av Eiichiro Oda. One Piece-mangans populäritet märks 

genast om man går in i olika affärer i Japan, med en mängd olika populära produkter 

som visar mangans titel och karaktärer. Huvudpersonerna i denna serie använder sig 

liksom många av de amerikanska motsvarigheterna av förvärvade övernaturliga 

egenskaper samt smidighet, teknologi eller styrka för att nå sina mål. 

 

1.1 Syfte och metod 
 

Syftet med denna undersökning är att jämföra den manliga hjälterollen i en amerikansk 

samt en japansk tecknad serietidning. Genom detta vill jag ta reda på om manliga ideal 

skiljer sig mellan amerikanska serier och japansk manga. De utvalda serierna kommer 

att vara representativa genom sin spridning och popularitet inom respektive genre. Den 

ena är en amerikansk superhjälteserie och den andra en shonen-manga, vilka båda riktar 

sig till unga manliga läsare. Genom att undersöka och jämföra manliga ideal i 

serietidningar vill jag även ta reda på vad detta kan säga om ländernas syn på maskulin 

identitet. 

 

Undersökningen kommer inte att ta upp hur serierna påverkar barn eller ungdomar, eller 

vilken effekt de kan ha på könsrollernas uppfattning i samhället, utan endast vad de ger 

för bild av manlighet och manliga ideal och hur de skiljer sig åt i de båda serierna.  

 

För att undersöka detta genomförs en studie av materialet för att se huruvida serierna 

uppfyller socialt konstruerade genusideal för manlighet. Jag kommer att jämföra de två 

serierna utifrån hur de framställer manlighet i sina hjältar, vilka gemensamma drag som 

går att finna samt hur de skiljer sig åt. Jag ser även till skillnader mellan manligt och 

kvinnligt i de båda serierna och hur detta påverkar konstruktioner av maskulinitet. 
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Slutligen kommer jag att undersöka hur detta kan kopplas till nationella idéer om 

manlighet. 

 

Som teoretisk bakgrund använder jag mig av feministiska och genusrelaterade 

mansstudier för att fastställa vilka parametrar som är applicerbara på undersökningen. 

Jag kan på så sätt ta reda på vilka skillnader i serierna som kan ha betydelse för syftet. 

En annan aspekt som undersöks är vad tidigare forskning säger om västerländsk samt 

asiatisk syn på manlighet i tecknade serier, hur dessa skiljer sig åt samt hur detta hör 

samman med nationell identitet. I uppsatsen används övergripande även intermedial 

metod där text och bild sätts i relation till varandra.  

 

1.2 Disposition 

 

Efter uppsatsens inledande del går jag övergripande in på bakgrund och historisk 

kontext om amerikanska hjälteserier och japansk shonen-manga, där jag beskriver 

seriernas utveckling i de båda länderna, samt spridning och mottagning. Jag har med 

detta för att fastställa hur representativt grundmaterialet är för hjälteserier i en bredare 

kontext. Som fortsättning på detta följer en kort översikt av mitt urval ur serierna samt 

de två seriernas respektive handling.  

 

Efter detta följer en forskningsöversikt med bakgrund till tidigare forskning inom 

ämnet. Jag går sedan igenom uppsatsens teoretiska underlag inom intermedialitet, 

genus- och serieteori. 

 

I del tre jämför jag och analyserar de två seriernas relevanta aspekter, för att sedan 

avsluta med diskussion och sammanfattning.  

 

1.3 Seriernas bakgrund 

 

Sedan DC Comics skapade den omåttligt populära Superman-karaktären på 1930-talet 

har den amerikanska superhjältegenren definierats av kraftfulla muskulära män i tights.4 

En mängd karaktärer har både skapats och fallit i glömska sedan dess, och hjältarnas 

                                                 
4 Duncan & Smith, s. 31f. 
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populäritet har gått i vågor under årtiondena. DC Comics anses vara genrens mest 

bestående utgivare och är fortfarande ett av marknadens största namn tillsammans med 

Marvel Comics som även de existerat sen sent 30-tal, fast då under namnet Timely.5 

Marvel har länge låtit sina otaliga hjältekaraktärer samexistera i ett gemensamt ”Marvel 

Universe”, där de ofta möts i olika versioner av serier, universum och tidslinjer. 

 

Efter en period av nedåtgående försäljning och intresse i Marvel’s serier bestämde man 

sig i början av 2000-talet att reintroducera flera av sina gamla superhjältetitlar med 

nyare och mer uppdaterade versioner, man ville då även återigen förenkla 

tidskontinuiteten i Marvel Universumet genom att börja om från början och ge flera 

hjältar nya ursprungsberättelser. Flera av dessa, till exempel Ultimate Spider-Man och 

Ultimate X-Men, har i sina nyversioner nått stor kommersiell framgång.6 Marvel 

Entertainment, bolaget som tidigare ägde alla olika delar av Marvel’s verksamhet såldes 

2009 till Walt Disney Company. Marvel har producerat en mängd spelfilmer baserade 

på sina superhjältekaraktärer, bland andra de tre filmerna om Iron Man, The Amazing 

Spider Man (2012), Thor  (2011),  och  The Avengers (2012).7 Filmen The Avengers 

drog in över 600 miljoner dollar och är en av de filmer som har haft bäst 

försäljningssiffror i USA under sin öppningsvecka någonsin.8 Avengers startade tidigt 

som ett sätt att samla flera olika populära karaktärer i samma serietidning, genom ett 

superhjälte-team.  

 

Den Avengers-bok jag valt att undersöka närmare heter The Avengers, den utkom 2011 

och handlar om en ny ”Heroic Age”, där Marvels superhjältar återigen jobbar 

tillsammans efter flera års utgivningar som handlat om inre stridigheter mellan 

karaktärerna. Iron Man, Thor, Captain America, Hawkeye, Spider-Man, Wolverine och 

Spider-Woman listas på bokens baksidestext som en av de starkaste Avengers-

uppställningarna någonsin. Boken handlar om hur dessa och flera andra hjältar 

bestämmer sig för att återigen arbeta tillsammans i sina hjälteuppdarag, de möter sedan 

den onde, tidsresande Kang och även framtida versioner av sig själva när de måste 

stoppa den oövervinnliga roboten Ultron från att förstöra tidens kontinuitet.  

 

                                                 
5 Duncan & Smith, s. 90. 
6 Ibid., s. 74–79. 
7 http://www.imdb.com/company/co0051941/?ref_=fn_al_co_2 (2013-12-16) 
8 http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=avengers11.htm (2013-12-16) 

http://www.imdb.com/company/co0051941/?ref_=fn_al_co_2
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=avengers11.htm
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En av de mest populära genrerna inom manga har länge varit ”shonen”, ordet betyder 

pojke i direktöversättning och dessa serier innehåller ofta äventyr som riktar sig till just 

unga män. Tidningen Weekly Shonen Jump lanserades 1968 för att samla denna typ av 

manga och varje vecka ge ut delar av populära serietidningar. Samlingen är fortfarande 

omåttligt populär och sålde 2004 över 6,5 miljoner av sin decemberupplaga.9 Shonen 

Jump har även börjat översättas och säljas i flera andra länder utanför Japan. One Piece 

av Eiichiro Oda debuterade i den veckovis utgivna tidningen 1997 och har sedan dess 

nått stor populäritet.10 Både en tecknad TV-serie och flera långfilmer har baserats på 

mangan, vilket ytterligare hjälpt till för att sprida serien och göra den till en av de mest 

lästa inom genren. 

 

One Piece handlar om en värld som kretsar kring pirater och sökandet efter den 

legendariska skatten ”One Piece”. Huvudpersonen Luffy fick som barn av misstag 

förmågan att sträcka ut sin kropp precis som gummi, han har sedan under sina äventyr 

mött upp de (för tillfället) åtta andra huvudkaraktärerna och bildat det godhjärtade 

piratgänget ”The Straw Hat Crew”. Exempel i analysen är tagna ur bok 61, som utspelar 

sig då piraterna ses igen efter två år av separat träning för att utvecka sina individuella 

krafter. Anledningen till detta urval är dels på grund av denna nystart i serien och dels 

för att jämföra böcker som utkom under samma tidsperiod,  The Avengers 2011 och One 

Piece: Vol 61 2012. Jag kommer däremot att diskutera övergripande teman som går att 

iaktta igenom hela serien.  

 

1.4 Forskningsöversikt 

 

Forskningsöversikten presenterar tidigare forskning med inriktning på de ämnen som är 

relevanta för denna studie, varav flera kommer att diskuteras i en större utsträckning i 

uppsatsens teorikapitel. Detta innefattar vissa delar av intermedial forskning, mer 

specifik forskning centrerad kring amerikanska hjälteserier och manga samt 

genusforskning med inriktning på manliga ideal. 

 

Hans Lund skriver i boken Intermedialitet om bildberättelser som en gammal företeelse. 

Han menar att berättande sviter bestående av bilder användes flitigt redan på medeltiden 

                                                 
9 MacWilliams, s. 38. 
10 Eiichiro Oda, One Piece: Vol. 61, San Fransisco 2012, s. 1. 
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och renässansen. Lund skriver även att bild och text i samspel länge har figurerat inom 

litteratur och konst, ofta med komisk eller satirisk intention.11 Bildserier med text i 

samspel är alltså ingen ny företeelse, men har trots detta länge ansetts vara en trivial och 

oviktig del av litteraturen. På senare årtionden har dock serietidningsindustrin gjort 

stora framsteg och fått en allt större spridning och genrebredd. Med mangans nyfunna 

populäritet utanför Japan samt flitiga filmatiseringar av amerikanska superhjälteserier 

har serietidningshjältar nu nått en stor populäritet och spridning. Lunds bok var en av de 

första övergripande presentationerna av intermedialitet som gjordes i Sverige, och 

tyvärr med liten fokus på just seriemediet. 

 

Det finns nyare intermedial forskning, ofta antologier, där man diskuterar serietidningar 

i mer detalj. Inriktningen ligger då huvudsakligen på relationen mellan text och bild, 

eller adaption från serietidning till film. The Graphic Novel är en antologi där Mario 

Saraceni i ett kapitel diskuterar textrelationer i amerikanska comics. Han kommer i sina 

undersökningar fram till att mycket av det man som mottagare uppfattar i rent textuella 

sammanhang även kan kommuniceras genom bildsekvenser i exempelvis 

serietidningar.12 Liknande diskussioner tas även upp i The Language of Comics13 som 

är en antologi med övergripande intermedial forskning kring tecknade serier. Mer 

specifika studier av amerikanska comics tas även upp i Trends in Intermediality, där en 

artikel av Jan Baetens är betitlad ”Words and Images in the Contemporary American 

Graphic Novel”.14 Man kan i den intermediala forskningen om text- och bildrelationer 

alltså se en stark trend till att undersöka just amerikanska och västerländska tecknade 

serier. 

 

Det finns numer en hel del forskning om tecknade serier. Både grundläggande 

undersökningar av hur seriemediet fungerar och kommunicerar med läsaren och mer 

inriktade artiklar som gör djupdykningar i olika aspekter av specifika verk. Scott 

McCloud skrev redan 1994 en bok om serier i serieform, vilken övergripande diskuterar 

olika delar av teorin kring tecknade serier.15 Denna kan nu kännas något inaktuell, men 

innehåller grunderna till hur seriemediet fungerar, vilka fortfarande till stor del stämmer 

                                                 
11 Hans Lund, Intermedialitet, Lund 2002, s. 71f. 
12 Mario Saraceni, “Relatedness: Aspects of Textual Connectivity in Comics”, The Graphic Novel, s. 178. 
13 The Language of Comics, red. Robin Varnum och Christina T Gibbons, Jackson 2001. 
14 Travels in Intermedia[lity], red. Bernd Horzogenrath, Hanover NH 2012. 
15 Scott McCloud, Understanding Comics: the Invisible Art, New York 1994. 
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på nyare verk inom genren. Även David Carrier skriver i The Aestetics of Comics 

grundläggande om serieformen som medium. 16 

 

I introduktionen till boken The Power of Comics skriver Paul Levitz (VD för DC 

Comics): ”If there ever was a medium characterized by its unexamined self-expression, 

it would be comics. For decades after the medium’s birth, it was free of organized 

critical analysis, its creators generally disinclined to self-analysis or formal 

documentation.”17 Levitz menar, liksom senare i boken även författarna Randy Duncan 

och Matthew J Smith, att man lång tid efter seriemediets skapande undvikit mer 

ingående teoretisk diskussion. En stor anledning till detta är att serietidningar ansetts 

vara oseriösa, banala och ofta riktade till barn. Duncan och Smith skriver även: ”To 

many, comic books are little more than cheap, disposable artifacts of popular culture 

that are not worth serious reflection or investigation.”18 De fortsätter sedan med en 

genomgång av varför seriemediet faktiskt är värt seriös reflektion och undersökning, 

genom exempel som serieformens originalitet, dess nutidsrelevans, historiska betydelse 

och potential.19 Med tanke på serietidningars ökade populäritet, spridning och 

genrebredd blir det allt viktigare att se till mediets betydelse och påverkan. Detta 

diskuteras även i inledningen till Comics & Ideology: ”Although often comics are 

dismissed as the insignificant ‘funnies,’ they are also highly ego-involving for many 

readers, children and adult.”20 

 

I samma stycke diskuteras även den allt mer omfattande “fanboy”- kulturen, som 

definieras av exempelvis serietidningssamlande och konventbesökande.21 Enligt Comic-

Con International: San Diego’s hemsida har antalet besökare på detta konvent för 

comics på senare år uppnått 130,000 personer.22 Även japansk manga har enorma 

anhängarskaror, där de mest hängivna supportrarna (manga- och anime-entusiasterna) 

på japanska kallas för ”otaku”. Den inverkan som serietidningar har på dessa 

människors liv är enorm23, vilket i sig utgör en viktig anledning att hålla en öppen och 

                                                 
16 David Carrier, The Aestetics of Comics, Pennsylvania 2000. 
17 Duncan & Smith s. ix. 
18 Ibid., s. 13. 
19 Ibid., s. 13–17. 
20 Matthew P. McAllister, Comics & Ideology, New York 2001, s. 4. 
21 McAllister, s. 4. 
22 http://www.comic-con.org/about (2013-12-16) 
23 Duncan & Smith s. 173. 

http://www.comic-con.org/about
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allvarlig diskurs kring mediet utan att reducera det till mindre viktigt än traditionella 

litterära genrer.  

 

Ett exempel på mer ingående studier av superhjältar är Heroes of Film, Comics and 

American Culture som redigerats av Lisa M. DeTora.24 Flera kapitel av denna bok 

anknyter starkt till uppsatsens frågeställningar då de tar upp både hjälterollen i 

amerikanska serier och hur den är kopplad till maskulinitet. Samma sak gäller artikeln 

”’The Dominant Trope’: Sex, Violence, and Hierarchy in Japanese Comics for Men” av 

Anne Cooper-Chen i Comics and Ideology, som tar upp samma aspekter fast på 

mangasidan av de tecknade serierna.25 Genom denna typ av artiklar går det att fastställa 

vad tidigare forskning kommit fram till vad gäller hjältar och maskulinitet i 

amerikanska comics och japansk manga. Jag har valt att använda mig av teoretisk 

litteratur inom dessa ämnen som är skriven så sent som möjligt, för att kunna presentera 

en modern syn på serieforskning. Eftersom seriemediet som forskningsämne fortfarande 

är mycket ungt i sammanhanget anser jag det viktigt att försöka skapa en nutida bild av 

de teoretiska aspekterna. 

 

Det finns liksom i fallet med de amerikanska serierna även mer övergripande verk som 

tar upp manga, Japanese Visual Culture26 är till exempel en antologi som innehåller en 

del grundläggande information om mangans mest framstående verk och historiska 

utveckling. Denna typ av bakgrund är viktig vid min analys för att visa på likheter och 

skillnader inom den japanska och amerikanska serietidningsindustrin.  

 

Många litteraturvetenskapliga artiklar om hjältar i serietidningar är skrivna av 

amerikanska forskare och behandlar olika sidor av hjälterollen, ofta med inriktning på 

nationalism, religion eller rasfrågor. Vissa av dessa är av relevans för denna uppsats, 

med teman så som synen på superhjältar i popkulturella sammanhang, samt hur man ser 

på könsuppdelningen i serietidningar och i mer specifika superhjälteserier. 

 

Det finns färre liknande exempel på forskning om manga, vilket skulle kunna förklaras 

av språkbarriären då många sådana artiklar säkerligen är skrivna på japanska och inte 

kommer upp vid sökningar med engelska eller svenska ord. Trots detta är det möjligt att 

                                                 
24 Heroes of Film, Comics and American Culture, red. Lisa M. DeTora, Jefferson NC 2009. 
25 Anne Cooper-Chen, ”’The Dominant Trope’”, Comics and Ideology, New York 2001. 
26 Japanese Visual Culture, red. Mark W. MacWilliams, New York 2008. 
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hitta några få exempel på specifika och djupgående inriktningar på hjältebilden i manga 

skrivna på engelska. Hiroko Sasada har skrivit artikeln ” The Otherness of Heroes: The 

Shonen as Outsider and Altruist in Oda Eiichiro's One Piece”, där hon diskuterar 

hjältebilden i just mangan One Piece och hur en altruistisk idealbild för pojkar har vuxit 

fram genom påverkan från äldre japanska verk inom litteratur och film.27 Denna 

forskningsartikel är mycket relevant för mitt syfte och för att fastställa hur man tidigare 

undersökt mangan One Piece och hur man i japansk manga framställer hjälterollen. 

 

Forskning centrerad kring genus och könsroller har ofta betraktat i synnerhet kvinnans 

roll och hur den definieras av ett patriarkalt samhälle. Peter Barry menar att dagens 

feministiska teori är en direkt produkt av den feministiska kvinnorörelsen under 60-

talet.28 Tidigt i den feministiska forskningen ville man göra skillnad mellan olika 

definitioner av kön och genus, Barry tar till exempel upp Toril Mois termer ”feminist”, 

”female” och ”feminine”, där ”female” betecknar biologiskt kön medan ”feminine” är 

socialt betingat.29 Detta är viktigt, då Barry skriver: ”Particularly in the distinction 

between the second and third of these lies much of the force of feminism.”30 Detta är 

alltså en syn på hur man delar in kvinnors egenskaper som antingen är biologiskt 

betingade eller ren social konstruktion. Det finns sedan en mängd olika sätt att närma 

sig litterär feministisk teori där man lägger vikt vid olika saker, till exempel skillnader 

mellan manligt och kvinnligt språkbruk. Grunden inom de flesta feministiska synsätt är 

däremot att lägga stor vikt vid sociala konstruktioner av genus, alltså vad som anses 

vara könsstereotyper skapade av samhället. Detta för att undvika essensialism, 

uppfattningen att specifika drag är medfödda och oföränderliga.31 Trots att denna teori 

från början uppkommit ur en feministisk synpunkt för att undersöka kvinnans roll kan 

man på samma sätt betrakta manlighet som social konstruktion. 

 

Bo Nilsson skriver om mansforskning som ett relativt nytt begrepp, där man under 70-

talet menade att en manlig negativ genuskonstruktion som lade vikt vid manlig 

aggression och våldsbenägenhet var skadlig för männens självbild.32 Han betonar också 

den smala syn man hade på manligt ideal: ”En vit, vital och heterosexuell man utgjorde 
                                                 
27 Hiroko Sasada, “The Otherness of Heroes: The Shonen as Outsider and Altruist in Oda Eiichiro's One 
Piece” 
28 Peter Barry, Beginning Theory, Manchester 2009, s. 116. 
29 Barry, s. 117. 
30 Ibid., s. 117. 
31 Ibid., 127f. 
32 Nilsson, s. 14. 
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den idealtyp mot vilken alla män jämfördes.”33 Liksom de flesta andra genusforskare 

talar Nilsson om de stereotyper och fack man i tidig feministisk- och mansforskning 

delar in män och kvinnor i genom att betrakta könsroller som någonting bestämt. 

”Könsrollsforskningen upprättade således både en manlig och en kvinnlig standard, […] 

en syn på könen som två separata entiteter.”34 Självklart stämmer dock inte 

stereotyperna in på alla män, och Nilsson menar att den starkaste kritiken mot den tidiga 

mansforskningen kommer från de som traditionellt anses vara avvikande från den 

traditionella könsrollen, exempelvis homosexuella och etniska minoriteter. Man 

försöker under senare tids Men’s Studies att se till manlighetens mångfald instället för 

den mycket smala roll som tidigare tagits upp i teoretisk forskning. Han betonar även de 

många variabler som spelar in vid konstruktioner av manlighet, till exempel hur rollen 

förändrats över tid och mellan generationer.35 

 

I Gender, Culture and Society36 tar man upp nutida könsroller och hur de speglas i olika 

moderna kulturella sammanhang. Detta kommer delvis att användas som grund vid 

uppsatsens analys för att se till hur man i de olika serierna uppfyller vad forskningen 

tagit upp som maskulina drag och vad detta kan ha för betydelse för den manliga 

hjälterollen. Mer specifik forskning om den maskulina hjälterollen i olika kulturella 

sammanhang kan vara något svårare att hitta, men till exempel i Masculinity and 

Femininity37 redigerad av Geert Hofstede behandlas olika länders statistik kring 

maskulinitet, vilket anknyter till undersökningens jämförande delar.  

 

 

2 Teori 
 

I denna del att diskuteras det teoretiska underlag som ligger till grund för uppsatsens 

analysdel. Kapitlet tar upp intermediala och genusrelaterade aspekter, samt 

serietidnings- och hjälteforskning. 

 

                                                 
33 Ibid., s. 14. 
34 Ibid., s 14. 
35 Nilsson, s. 15. 
36 Máirtín Mac an Ghaill & Chris Haywood, Gender, Culture and Society, New York 2007. 
37 Masculinity and Femininity, red. Geert Hofstede, Thousand Oaks 1998. 
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2.1 Intermedial teori 
 
Intermedial teori är fortfarande ett ämne som genomgår stora försändringar och snabb 

utveckling. Forskningsområdet ökar hela tiden i takt med att nya medier skapas. Allt 

fler kombinationer och även sätt att kombinera media betyder att det blir allt svårare att 

skapa fasta definitioner och metoder för analys och undersökning. Bild och text i 

samspel är som tidigare nämnt ingenting nytt, men det betyder inte att synen på 

intermedial serieforskning inte har förändrats över tid. 

 

Jan Baetens beskriver i artikeln ”Words and Images in the Contemporary American 

Novel” som publicerades 2012 att man i tidigare forskning ofta lagt huvudsaklig vikt 

vid ord-bild relationer, eller vid till exempel fokaliseringens komplexitet. Han väljer i 

sin artikel att istället använda sig av ett bredare synsätt där han tar hänsyn till ett 

historiskt och kulturellt perspektiv vid jämförelse av amerikanska och europeiska 

graphic novels och andra serier för vuxna.38 Vid sina jämförelser tar han fasta på 

exempelvis skillnader mellan de olika kulturernas sätt att använda narratologisk 

berättarstruktur, som vid olika frekvent användning av ”showing” respektive ”telling”.39  

 

I undersökningen används till viss del denna och andra typer av intermediala 

jämförelser, däremot ligger koncentrationen på de delar som kan kopplas till 

presentation av manliga ideal. De olika seriernas användning av berättare och 

fokalisering kan till exempel skilja sig åt beroende på om man vill framhäva en viss 

manlig stereotyp eller inte, och språkliga faktorer kan genomgå betydelseförändringar i 

kombination med ansiktsuttryck eller annan bildlig retorik. I undersökningen tas viss 

hänsyn till intermediala perspektiv som bakgrund i meningsutbytet mellan bild och text, 

detta fungerar dock endast som en passiv metod för att se närmare på genus- och 

idealaspekterna. 

 

2.2 Genusrelaterad teori och forskning om manliga ideal 
 

Trots teoretiska framsteg vad gäller pluralism och att man i dagens samhälle är allt mer 

medveten om de möjliga negativa effekter som könsstereotyper kan ha för mäns och 
                                                 
38 Jan Baetens, “Words and Images in the Contemporary American Graphic Novel”, Travels in 
Intermedia[lity], s. 93f. 
39 Baetens, s. 98. 
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kvinnors självbild, finns ändå de sociala konstruktionerna till stor del kvar, ett faktum 

som kanske blir ännu mer tydligt då man försöker övervinna stereotyperna genom att 

bryta mot dem. Till exempel skulle en man som bär klänning anses bära 

”kvinnokläder”, istället för att klänningen blir ett manligt plagg då den bärs av en man. 

Likaså kan starka eller dominanta kvinnor kallas manliga, och känsliga män anses ha 

kvinnliga drag. Detta visar att genuskonstruktioner till stor del fortfarande lever kvar, 

trots att man inom många områden aktivt stävar efter bredare definitioner av könsroller. 

 

Nilsson definierar kön som biologiskt och statiskt, medan genus betecknar de sociala 

konstruktioner som tillskrivs vad som är manligt och kvinnligt. ”Tid, plats och social 

miljö är exempel på dimensioner som bestämmer genus. Biologiskt kön är däremot en 

fast kategori.”40 I min undersökning används kön och genus på samma sätt, vilket i 

praktiken betyder att kön inte nödvändigtvis bestämmer genus. Då uppsatsens syfte 

handlar om att bestämma hur amerikanska comics och japansk manga för unga män 

stämmer in på socialt konstruerat genus, betyder detta att även kvinnliga karaktärer kan 

anses uppvisa stereotypiskt manliga drag. Kön är alltså en variabel som är relevant vid 

analys av serierna, det är till exempel intressant att se huruvida kvinnliga respektive 

manliga karaktärer uppfyller maskulina ideal. 

 

För att analysera till vilken grad serierna uppfyller en manlig identitet eller ett maskulint 

ideal behöver det först fastställas vad som anses vara variabler som kan bestämma 

genus. Nilsson beskriver maskulin identitet: ”Med maskulinitet avser jag en ansamling 

föreställningar, praktiker och positioner som ligger till grund för manliga identiteter.” 

Han beskriver också maskuliniteter som ett mångfacetterat begrepp där tillfälle, social 

situation och bakgrund skiljer sig åt vilket betyder att vad som anses vara maskulint 

också varierar.41 Självklart finns inte endast en mall efter vilken det manliga idealet 

framställs, då detta skiljer sig åt i olika sammanhang och ständigt utvecklas. Detta gör 

det däremot än mer intressant att se till hur hjältar från olika kulturella sammanhang 

skildras, för att undersöka vilka skillnader eller likheter som går att finna. 

 

Då syftet med denna undersökning är att se huruvida seriehjältarna stämmer in på en 

stereotypisk roll måste jag trots allt välja ut ett antal egenskaper som till en så hög grad 

                                                 
40 Nilsson, s. 30. 
41 Ibid., s. 35. 
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som möjligt representerar ett universellt manlighetsideal. Nilsson skriver exempelvis 

om hur många forskare ”påvisat hur väsentlig kroppen är för mäns 

identitetskonstruktion och självkänsla.”42 Man menar då på fysisk styrka och muskulär 

kroppsbyggnad som viktiga drag för manlig genuskonstruktion. ”Generellt tillskrivs den 

atletiska kroppstypen en mängd positiva och klassöverskridande egenskaper och 

förmågor, då män fortfarande skall vara starka, effektiva och dominerande.”43 Här dras 

alltså även paralleller mellan fysisk styrka samt effektivitet och dominans. Detta verkar 

vara ett vanligt drag hos den manliga idealbilden, att kroppslig styrka anses leda till ett 

flertal andra drag, vilka å andra sidan kan anses vara både positiva och negativa. 

Exempelvid kopplas ofta muskler ihop med aggression. 

 

Geert Hofstede beskriver vilka variabler som ligger till grund för bedömningen av olika 

länders ”Masculinity Index (MAS)”44 i studier där man undersöker maskulinitet och 

femininitet: ”Masculinity stands for a society in which men are supposed to be 

assertive, tough, and focused on material success; women are supposed to be more 

modest, tender, and concerned with the quality of life.”45 Detta är förstås en mycket 

grovhuggen och stereotypisk bild av könsrollerna och Hofstede skriver själv om den 

kritik han mottagit för uppdelningen masculine/feminine, vilken han svarar på med 

referens till studier vilka visar på skillnader mellan könens sociala och personliga mål.46 

Indelningen mellan könen i dessa undersökningar är trots detta mycket generaliserande, 

vilket betyder att de förmodligen inte reflekterar en korrekt bild av könroller i samhällen 

idag. I min undersökning är stereotypa uppdelningar av könen däremot fördelaktiga, då 

jag vill visa på just genuskonstruktioner och hur de uppfylls i tecknade serier. I analysen 

kommer alltså starka och bestämda personlighetsdrag samt materiell fokus att betraktas 

som delar av maskulin genuskonstruktion, medan blygsamhet, mjukhet och större 

intresse för livskvalitet behandlas som den feminina motparten. 

 

Harvey Mansfield har skrivit boken Manliness och det märks tydligt att han skriver ur 

ett ganska vinklat, manligt amerikanskt perspektiv – vilket däremot är positivt här, då 

detta är precis vad jag vill ta fasta på i min undersökning. I bokens inledning tar han 

bland annat upp kända sporthjältar, ledare, skådespelare och soldater för att representera 
                                                 
42 Ibid., s. 154. 
43 Ibid., s. 155f. 
44 Masculinity and Femininity, red. Geert Hofstede, Thousand Oaks 1998, s 9. 
45 Hofstede, s. 6f. 
46 Ibid., s. 10f 
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typisk amerikansk manlighet, ”Manliness seeks and welcomes drama and prefers times 

of war, conflict, and risk.”47 En amerikansk syn på manlighet kopplat till soldater, 

konflikt och krig återkommer även i serieforskningen där den manliga hjältebilden till 

stor del vuxit fram ur krigsideal, vilket diskuteras vidare i senare kapitel. 

 

Mansfield diskuterar även frågan om manliga genusegenskaper som positiva eller 

negativa och kommer fram till att manligheten är positiv när den leder till positiva 

handlingar, men negativ när den leder till negativa handlingar, med terrorattackerna i 

New York den 11 september 2001 som exempel på både positiv manlighet 

(räddningspersonal) och den negativa sidan (terroristerna).48 Trots detta inledande 

påstående är Mansfield i resten av boken överväldigande positiv till manliga drag, 

exempelvis genom att på flera ställen likställa gentlemannamässighet med manlighet.  

Han har även en relativt bestämd uppfattning om hur typisk amerikansk manlighet 

definieras ”[…] but manly men are not modest, and I do not want to sound like a wimp 

or to begin by looking down on manly men.”49 Mansfield tar upp positiva exempel på 

manliga personlighetsdrag som till exempel “[…] the confidence of manly men and 

their ability to command.” Han beskriver vidare hur manligt självförtroende leder till 

självständighet och kontroll, vilket sedan kontrasteras mot för mycket självförtroende 

som leder till skryt.50 Överskott av manlighet är inkluderat i det manliga 

genusbegreppet, och överdrivna manliga karaktärer är vanligt i litteratur och film, vilket 

Mansfield menar kan ha negativa konsekvenser då man presenterar självcentrerade och 

självgoda karaktärer som maskulina representationer.51 

 

Han beskriver manlighetens tydligaste drag som auktoritär och beskyddande, medan 

han antyder att omhändertagande ligger mer på en feminin roll. 52 Påståendet om fru och 

barn som svagare och därför i behov av en beskyddande mansroll är en upplevelse ur 

den manliga mannens synvinkel, och behöver alltså inte betyda att de i realiteten är 

svagare än den maskulina rollen. Jag kommer i min undersökning att ta fasta på manliga 

drag ur ett manligt perspektiv, om karaktärer uppvisar exempelvis beskyddande 

                                                 
47 Harvey Mansfield, Manliness, New Haven 2006,  s. ix. 
48 Mansfield, s. ixf. 
49 Ibid., s. ixf. 
50 Ibid., s. 16. 
51 Ibid., s. 17. 
52 Ibid., s. 17. 



  
 

16 

egenskaper gentemot de som anses svagare – utan att för den skull räkna in om den 

beskyddade faktiskt är svag eller inte. 

 

Många av Mansfields åsikter om manlighet är mycket stereotypa, dessa 

genuskonstruktioner är däremot direkt igenkännbara som en äldre uppfattning om den 

överdrivet manliga mannen. Mycket av detta stämmer även in på den japanska synen på 

manlighet. Enligt Hofstedes undersökningar är Japan ett högst ojämställt land inom 

flera kategorier med en av världens högsta MAS-poäng.53 Den japanska synen på 

manliga hjälteideal är starkt influerad av äldre värderingar som ofta förekommer i till 

exempel historiska filmer. Det genomgående moraliska temat är att hjälpa de svaga och 

stå emot de starka, ofta med risk för hjältens egna liv.54  

 

2.3  Serie- och hjälterelaterad teori 
 

Superhjälteserier innehåller flera drag som särskiljer och definierar genren, flera av 

dessa går även att finna i shonen-manga. I The Power of Comics diskuteras flera av 

dessa utmärkande attribut, bland andra identitet, uppdrag samt övernaturliga krafter.55 

Superhjältar har ofta ett alternativt civilt alter ego, till exempel Batman som utan 

läderkostymen är förmögna Bruce Wayne, eller mesiga Clark Kent som byter 

glasögonen mot cape och räddar världen med ett S på bröstet. De flesta Marvelhjältar 

har däremot för länge sedan kommit ut och är öppna med sina hjälteambitioner. Detta 

kan möjligen bero på att Marveluniversumet expanderat till den grad att det inte skulle 

vara realistiskt att de lyckats hålla sig i skymundan, med exempelvis X-men-mutanter 

som dyker upp i vartannat gatuhörn. Liksom dessa superhjältar lever inte heller One 

Piece-karaktärerna med dubbla identiteter, men i likhet med Avengers-medlemmarna 

syns ändå en tydlig identitet som skiljer dem från vanliga människor. Detta visas bland 

annat med speciella kläder och vapen, eller egenheter i tal som ger hjälten en utpräglad 

karaktär. 

 

Uppdrag kan även ses som moralisk övertygelse eller anledningen till att superhjälten 

väljer att vara just en sådan. ”It is a well-established convention of the genre that when a 

character creates a superhero identity and dons a costume, he or she is making a 

                                                 
53 Masculinity Index, se s. 14, 9. 
54 Sasada, s. 198. 
55 Duncan & Smith, s. 226–227. 
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commitment to help those in need and fight evil.”56 Det är alltså en allmängiltig 

konvention i genren att superhjältar bör hjälpa de som behöver hjälp, och trots att 

många hjälteserier och shonen-manga handlar mer om övergripande uppdrag eller att 

bekämpa superskurkar finns nästan alltid en underliggande moral om att rädda de svaga. 

 

Det tredje attribut som kännetecknar en superhjälte är krafter, vilka ofta på något sätt är 

övernaturliga och övermänskliga. En hjälte definieras ofta av sina egenskaper och den 

amerikanska supehjältens identitet och dräkt reflekterar ofta den inneboende 

förmågan.57 Trots att superhjältegenren är mycket specifik och full av konventioner kan 

man ändå se dessa attribut tydligt även i shonen-manga. I både One Piece och många 

andra populära mangaserier har protagonisterna precis som amerikanska superhjältar 

övermänskliga förmågor, utpräglad identitet som knyter samman med denna, samt 

tydliga etiska ståndpunkter. Superhjälten representerar en ideal drömbild av 

maskulinitet och utgör en tilldragande bild för unga män.58 Detta stämmer in på båda 

kategorier av serier då shonen- liksom superhjältegenren riktar sig till en liknande 

målgrupp.  

 

 

3 Analys 
 

 

Både i Avengers och One Piece finns en enorm mängd karaktärer, vilket innebär att det 

finns representationer av många olika karaktärsdrag och genusroller. Denna analys går 

in i närmare detalj på vissa utvalda huvudkaraktärer som har stor betydelse för 

respektive serie, men kommer även att presentera och diskutera vissa övergripande drag 

eller tendenser som går att se i övriga delar av dem. Jag går här närmare in på hur man i 

de båda serierna framställer maskuliniteter, vilka gemensamma drag som finns och hur 

de skiljer sig åt. I denna del undersöks även hur man framställer maskulinitet i kontrast 

till feminina karaktärer, samt hur hjälteidealet påverkats av en bredare nationell och 

historisk kontext.  

 

                                                 
56 Ibid., s. 226. 
57 Ibid., s. 226ff. 
58 David Coughlan, “The Naked Hero and Model Man”, Heroes of Film, Comics and American Culture, 
236f. 
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3.1  Framställningar av manlighet 
 

Den typiska superhjälten är  ”a specimen of physical and moral perfection”, enligt 

Duncan och Smith.59 Detta påstående stämmer till viss del in både på amerikanska och 

japanska serier, då hjältarna i superhjälte-comics och shonen-manga nästan alltid följer 

samma typ av moraliska mönster. Däremot finns större skillnader i de fysiska 

aspekterna, där mangakaraktärerna verkar ha mer variation vad gäller kroppsbyggnad. 

Ameriskanska superhjältar är kända för sina definierade muskler som syns genom tajta 

spandexkostymer, bodybuilder- eller soldatkroppar som förutom att framstå som nakna 

även ser ut att sakna skinn som täcker muskulaturen.60 Även i manga finns exempel på 

detta och One Piece-världen är full av extremt muskulösa män, däremot finns en 

betydligt större bredd av kroppstyper än i den amerikanska motsvarigheten. 

 

En tydlig trend i båda serier är att storlek – längd och bredd ofta till övermänskliga 

gränser, reflekterar styrka och krafter. Bland både hjältar och skurkar ser man också att 

fysisk storlek reflekterar manlighet. Ett exempel på detta är Thor från The Avengers som 

uppvisar en mängd maskulina karaktärsdrag, som handlingskraftighet och aggression, 

och även är en av de fysiskt största superhjältarna. Muskler och atletisk kroppsbyggnad 

är starkt förknippat med manliga genusattribut såsom aggressivitet och dominans, men 

för även med sig andra konnotationer så som effektivitet.61 I One Piece är ofta fienderna 

betydligt större än hjältarna, ibland till oproportionerliga extremer, och storlek fungerar 

som en indikator för hur farlig en antagonist är. På bokens inledande nio sidor 

presenteras flera olika fiender, där de farligaste tornar över de övriga och även får större 

plats och serierutor.62 Hjältarnas mindre storlek för med sig en känsla av underlägsenhet 

som protagonisterna övervinner genom andra egenskaper. 

 

Även i amerikanska serier är detta ett vanligt narratologiskt mönster, superhjälten möter 

en till synes oövervinnlig fiende och misslyckas vid första försöket för att sedan 

överkomma sina svagheter och slutligen besegra ondskan.63 I mangan är dock detta en 

mer fysisk process där hjältarna nästan alltid är kroppsligt underlägsna och därför blir 

tvungna att utveckla sina färdigheter eller ta hjälp av andra medel än rå styrka. I One 
                                                 
59 Duncan & Smith, 226. 
60 Coughlan, s. 240f. 
61 Nilsson, s. 155f. 
62 Oda, s.1–9. 
63 Duncan & Smith, s. 230. 
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Piece illustreras detta exempelvis då Luffy enkelt besegrar en tidigare övermäktig (och 

gigantisk) fiende, efter att under två år studerat nya psykiska tekniker.64 I shonen-

mangan finns alltså tendenser att visa storlek och tydliga muskler som attribut med 

negativa konnotationer, medan man i amerikanska comics ofta har hjältar som är minst 

lika stora och muskulösa som fienden. 

 

3.2 Liknande maskuliniteter i comics och manga 
 
Vissa karaktärer i de två serierna bär starka likheter med varandra, vilket gör det 

intressant att ställa dessa i kontrast. Jag vill på så sätt undersöka om de karaktärer som 

är lika i karaktärisering även har liknande roll och funktion i seriernas handling, och om 

de representerar olika typer av manlighet som på något sätt reflekterar de två ländernas 

skillnader. 

 

Ett exempel på detta är Avengers Iron Man och Franky från One Piece. Båda dessa 

karaktärer är ingenjörer och uppfinnare som själva skapat teknologi för att förbättra sin 

egen fysik. Iron Man är Tony Starks alterego och vad han kallas när han använder sig av 

sin metalliska robotdräkt. Anledningen till Tony Starks superhjälteambitioner kommer 

mycket från skuldkänslor, då han tidigare använt sitt intellekt för att tillverka och sälja 

vapen. Franky har en liknande ursprungshistoria, han hjälpte till att bygga piratskepp 

som inte alltid hamnade i rätta händer, vilket ledde till en olycka efter vilken halva hans 

kropp fick bytas ut mot metall och robotiska delar. 

 

Likheterna mellan Franky och Iron Man är stora, även i personlighetens karaktärisering. 

Tony Stark beskrivs som ”superhjälte, geni, businessman och playboy”65, drag som 

karaktären själv också frekvent påpekar. Franky har även han en vana att upplysa 

omgivningen om sina fantastiska egenskaper, vilket görs tydligt då han refererar till sin 

uppgraderade kropp: ”Just look at this body! I’m the stuff dreams are made of!” och 

”I’m beyond human comprehension!”. Han framställs i samband med detta även i sin 

signaturpose med händerna I luften på en helsida för att visa upp Frankys 

övermänskliga fysik.66 Både text och bild förstärker här känslan av karaktären som 

överdriven, självsäker och en aning arrogant. I The Avengers har Iron Man en mycket 
                                                 
64 Oda, s. 12–13.  
65 Ronald C Thomas, Jr., “Hero of the Military-Industrial Complex” Heroes of Film, Comics and American 
Culture, s.156. 
66 Oda, kap. 599. 
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stor roll och visas ofta vara ledare över gruppen, Franky å andra sidan har mer en mer 

komisk sidroll utan egentlig auktoritet. Tony Stark/Iron Man stämmer väl in på 

amerikanska manlighetsideal, medan han enligt japanska mått skulle kunna anses vara 

allt för självisk. Om Franky inte var rolig skulle han förmodligen framstå i betydligt mer 

negativt ljus. Franky för sällan själv berättandet framåt medan Iron Man istället är en 

klart ledande roll i The Avengers. 

 

Två andra karaktärer som bär stora likheter till varandra är huvudpersonen Luffy från 

One Piece och Spider-Man i The Avengers. Båda dessa karaktärer har relativt små 

kroppar och använder sig av smidighet för att bekämpa sina fiender. De för båda även 

med sig komiska element till serierna och figurerar i få allvarsamma scener. Spider-Man 

är delaktig genom hela The Avengers, men mer som en rolig sidkaraktär som inflikar 

sarkasmer än som en betydelsebärande del av handlingen.67 Jämfört med de medlemmar 

av Avengers som har större roller uppfyller han inte heller till lika stor del de 

amerikanska manliga idealen. Spider-Man är inte liksom Captain America en krigsärrad 

soldat eller ett allvarsamt muskelberg som Thor, inte heller är han mogul och 

kvinnokarl som Iron Man. Han uppvisar inte den manliga dominans vilken exempelvis 

Mansfield menar är grunden för maskulinitet.68 Kanske är det också därför som Spider-

Man uppvisar mindre auktoritet och däremed får mindre plats i serien. Luffy som 

uppvisar flera av samma drag är däremot en extremt viktig del av One Piece. Förutom 

att vara betydande för att föra framåt nästan alla stora händelser i seriens intrig har han 

också mest plats rent kvantitativt i jämförelse med övriga huvudkaraktärer och 

besättning. Han är av de roligaste och minst allvarsamma karaktärerna i serien, men får 

till skillnad från Spider-Man betydligt mer uppmärksamhet än de som ur ett 

amerikanskt perspektiv är de manligare männen.  

 

3.3 Skillnader mellan manligt och kvinnligt 
 

Enligt flera manlighetsforskare är det viktigt att använda jämförelser mellan könen för 

att på så vis tydliggöra skillnader mellan manligt och kvinnligt, att man i relationen där 

emellan även kan se hur genus uppkommer och utvecklas. Nilsson skriver: 

”Inriktningen på relationer innebär inte bara att maskuliniteter studeras i förhållande till 

                                                 
67 Brian Michael Bendis & John Romita Jr., The Avengers, New York 2011.  
68 Mansfield, s. 16, 50. 
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varandra, utan även att de förstås i relation till femininitet.”69 Jag tror att det finns flera 

delar av superhjältarnas maskulina sidor som framträder tydligare då man ställer dem i 

kontrast till feminina drag hos både kvinnliga och manliga karaktärer.  

 

Trots att det finns flera kvinnor med i The Avengers märks stora skillnader i hur mycket 

de exposeras både i text och bild i jämförelse med manliga karaktärer. De kvinnor med 

mest prominanta roller är Spider-Woman och Maria Hill. Maria Hill presenteras som ny 

ledare för Avengers,70 trots detta har hon en liten roll och utövar i serien inte någon typ 

av auktoritet över de andra medlemmarna av gruppen. Iron Man är istället den som ger 

kommandon, även till Maria vid flera tillfällen.71 Trots att man satt henne i vad som kan 

anses vara en manlig befattning och gett henne flera manliga attribut, eller åtminstone 

manlig frisyr och kroppsbyggnad, är hon inte i en lika framträdande roll som de manliga 

karaktärerna. Till skillnad från Steve Rogers som även han har en position av auktoritet 

utan att vara med bland de som faktiskt bekämpar antagonisterna, har inte Maria Hill 

några helsidor eller längre repliker. Även Spider-Woman hålls till stor del i bakgrunden 

och innehar en liknande, men inte lika prominent roll som Spider-Man. 

 

I One Piece är två kvinnor med bland de nio huvudkaraktärerna i ”The Straw Hat 

Crew”, de har lika stora roller som övriga medlemmar men har ändå drag som är 

utpräglat kvinnliga i jämförelse med de andra. Ofta visas de manliga huvudkaraktärerna 

vara impulsiva och barnsliga, medan kvinnorna är mer resonliga och omhändertagande. 

Exempelvis då flera manliga karaktärer exalterat vill ge sig in i tävlingar om vem som 

kan fånga mest fisk, och kvinnliga karaktären Nami sansat förklarat att det är farligt för 

skeppet.72 Man bryter däremot ofta mot genusnormer genom manliga karaktärer som till 

exempel kan vara rädda för fysisk konfrontation och kvinnliga karaktärer som uppvisar 

stor auktoritet. I One Piece finns också homosexuella och queera sidkaraktärer, vilket i 

många fall gör könsuppfattningen mer flytande och obestämd.  

 

I The Avengers har kvinnor ofta manliga attribut, men har mindre betydelse än männen i 

handlingen, medan de i One Piece besitter fler kvinnliga genusattribut men har lika 

mycket exponering som de manliga huvudkaraktärerna. Detta skulle kunna tyda på att 

                                                 
69 Nilsson, s. 17. 
70 Bendis & Romita, s. 4. 
71 Ibid. 
72 Oda, kap. 603 s. 11. 
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amerikanska serieförfattare försöker maskulinisera sina kvinnliga karaktärer för att på så 

sätt skapa större jämställdhet. Vad Mansfield refererar till som ”the gender-neutral 

society”, där man försöker neutralisera könsroller genom att ge kvinnor manliga 

attribut.73 Men man har heller inte tagit steget fullt ut och gett dem lika stora roller eller 

lika mycket auktoritet som de manliga superhjältarna. I One Piece har man istället gett 

stora roller till kvinnliga karaktärer, utan att för den skull röra sig bort från stereotypa 

genuskonstruktioner kring femininitet. Det finns även flera tydliga exempel i One Piece 

på män som har feminina drag, exmpelvis svag fysik, känslomässighet och blygsamhet. 

Detta är ovanligare i The Avengers.  

 

Ett annat område där man kan se stora skillnader mellan manligt och kvinnligt i båda 

serier är sexualitet och kärleksrelationer. I The Avengers görs mycket få sexuella 

kommentarer, vad som istället diskuteras eller skämtas om ett par gånger är giftemål 

och familjeliv. Spider-Man frågar exempelvis: ”Do I ever find true love?” då han möter 

en man från framtiden.74 Sexualitet kommer istället fram mycket i bildspråket och 

superhjältarnas mycket avslöjande dräkter på både män och kvinnor, vilka som tidigare 

nämnts ibland är nära på nakna. Jason Dittmer tar upp Captain America som exempel då 

han skriver om hjältens sexuella dragningskraft, ”No matter how many women throw 

themselves at his feet, he is both unaware and uninterested, [...] This representation of 

America as virtuous also mirrors the sexuality of the early prepubescent readers”.75 Man 

skulle alltså kunna se avkläddheten som ett sätt att visa på hjältarnas överlägsna och 

eftertraktade fysik snarare än ett sätt att framhäva karaktärernas sexualitet, även om 

exempel på det senare också förekommer. 

 

I One Piece framhävs istället manlig sexualitet, ofta för komisk effekt. Flera manliga 

karaktärer framställs som slavar under sina sexuella begär, till kvinnliga karaktärers 

stora missnöje. Som när Sanji efter två år på en ö i sällskap med bara transvestiter får 

syn på ”riktiga” kvinnor. Hans ögon blir till hjärtan och tungan hänger ut, varefter han 

börjar jaga dem och skrika ”Gimme them ladies!”.76 Enligt Anne Cooper-Chen är detta 

ett klassiskt tema i japansk manga för män, där kvinnor blir offer för manlig 

                                                 
73 Mansfield, s. 2. 
74 Bendis & Romita, s. 16. 
75 Jason Dittmer, “Fighting for Home”, Heroes of Film, Comics and American Culture, s. 103. 
76 Oda, kap. 598, s. 4. 
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sexualitet.77 Andra manliga karaktärer i mangan är helt ointresserade av 

kärleksrelationer, exempelvis Luffy. Den enda kvinnan som tydligt är intresserad av det 

motsatta könet är sidkaraktären Boa Hancock, men istället för att dela de manliga 

karaktärernas sexuella intresse är hon istället förälskad i Luffy och försöker få honom 

att gifta sig med henne. Hon säger efter att ha packat Luffy en väska med mat:  ”Seeing 

how considerate I am, I think I’ll make an excellent wife.” Dessa pratbubblor är 

dessutom kantade av hjärtan. Luffy svarar ”I’m not gonna marry you! But thanks for the 

food!”78 Detta kan ses som ett exempel på hur hans intresse för mat är större än det är 

för romantik.  I den japanska mangan gör man alltså stor skillnad vid könens sexuella 

och emotionella behov. Kvinnorna försöker ofta komma undan fysiska närmanden, 

medan männen flyr från känslomässiga motsvarigheter. Man får genom detta 

uppfattningen att kvinnor söker stabilitet och långvariga förhållanden medan männen 

endast är ute efter kroppslig tillfredsställelse. Detta kan kopplas till den japanska 

familjens uppbyggnad, där kvinnor fortfarande ofta stannar hemma med barnen och 

sköter hushållet medan männen arbetar.79 

 

3.4 Nationell identitet och koppling till manliga ideal 
 

Flera av karaktärerna i The Avengers har redan från början av sina superhjältekarriärer 

blivit sammankopplade med amerikansk stridsföring och krigsideal. Captain America 

har i serieform deltagit i flera amerikanska krig, vilket är naturligt med tanke på att 

karaktären blev till som en ”super-soldat”.80 När tiderna förändrats följer också Captain 

America och andra superhjältars ideal med, hjältarna anpassas efter den militära 

tidsandan. I dagens USA efter 9/11 kan man se trender som att stödet för individuella 

soldater är stort, även om man inte stödjer krigen i sig.81 Detta reflekteras tydligt i 

inledningen till The Avengers när Steve Rogers på en helsida deklarerar ”[...]the world 

needs what it always needs. Heroes. Not S.H.I.E.L.D. agents... not H.A.M.M.E.R. 

agents. Avengers.”82 Han bestämmer sig alltså för att fortsätta skydda landet med sin 

superhjältegrupp, men att ta Avengers bort från regering och militära grupper. Iron Man 

anses vara en representation av den amerikanska militära industrialismen, vilket var 

                                                 
77 Cooper-Chen,. s. 123f. 
78 Oda, kap. 598 s. 3. 
79 Cooper-Chen, s. 108f. 
80 Dittmer, s. 100f. 
81 DeTora, s. 5. 
82 Bendis & Romita, s. 3. 
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högst aktuellt under Kalla Kriget då karaktärens egna serier först kom ut.83 I nutida 

berättelser är det ofta terrorister som är det största hotet,  som när den onde Kang 

attackerar i The Avengers och kallar sig ”A time warrior.”, och Steve Rogers bestämt 

svarar med ”A time terrorist.”84  

 

Även i One Piece härstammar hjälteidealen mycket från hemlandets syn på krig och 

makt. Till skillnad från den amerikanska motsvarigheten ser man däremot inte samma 

vilja att lyda och bevara regeringsregimer. Japanska seriehjältar följer ofta samma 

moraliska principer som ”otoko-date”, manliga krigare under 1600-talet som existerade 

utanför lagen och gav sina liv för att beskydda de svaga och stå upp mot den orättvisa 

övermakten.85 Denna koppling är tydlig i One Piece, där hjältarna istället för att arbeta 

med regeringen istället kämpar emot dessa makter för att beskydda de svaga som står 

utanför etablissemanget.  

 

De amerikanska superhjältarna tenderar alltså att beskydda det amerikanska folket mot 

en aktuell manifestation av synen på hot mot hemlandet. Hemmet är mycket viktigt för 

de amerikanska hjältarna då de i berättelsen oftast förlorat sina egna familjer, vilket 

betyder att landet och gruppen istället utgör den största tryggheten.86 Tragedi som 

början på en hjältekarriär är inte ovanligt, i The Power of Comics beskrivs denna typ av 

”origin story” som en vanlig konvention inom superhjältegenren, att karaktären i fråga 

går igenom förändring efter en svår fysisk eller psykisk upplevelse.87 Detta stämmer till 

viss del även in på shonen-manga. One Piece-karaktärerna saknar även de familjer 

vilket leder till en stark gruppkänsla hjältarna emellan. Däremot är det inte 

beskyddandet av ett land, Japan, eller världen som är i centrum, utan istället 

beskyddandet av individer. Det manliga beskyddandet överförs alltså i The Avengers till 

patriotism, medan det i One Piece snarare handlar om att beskydda den egna gruppen 

och vännerna. 

 

 

 

                                                 
83 Thomas, s. 152. 
84 Bendis & Romita, s. 15. 
85 Sasada, s. 198. 
86 Coughlan, s. 236. 
87 Duncan & Smith, s. 231–232. 
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4  Avslutande diskussion 
 

 

Någonting som görs tydligt vid jämförande mellan de två serierna är att det trots flera 

ytliga likheter även finns många skillnader vad gäller representation av manlighet och 

ideal. I The Avengers och många andra superhjälteserier följer den fysiska manligheten 

samma mönster, där de karaktärer med större kroppsbyggnad och muskler även 

uppvisar andra drag som kan klassificeras som typiskt manliga. De manliga männen tar 

även mer plats i berättandet och upplevs därför som mer betydelsefulla än de karaktärer 

som besitter feminina drag. I One Piece tar manligheten många olika skepnader och 

även de som inte uppfyller klassiska maskulina ideal kan ha stora roller. Men trots att 

det här finns bredd vad gäller maskuliniteter delas ändå män och kvinnor upp och 

karaktäriseras efter förutfattade genuskonstruktioner. Jag tror att man i båda 

seriekategorier försöker skapa jämlika världar, på sina egna sätt, men har inte helt 

lyckats skaka av sig uppfattningar om genus kopplat till kön. 

 

Ett område som skiljer sig åt mellan serierna är att amerikanska superhjältar verkar ha 

en starkare koppling till nationella ideal. Hjältarna beskyddar ständigt hemmaplan, vare 

sig det gäller USA eller jorden, vilket utgör en stark koppling till amerikansk patriotism. 

Trots att beskyddartemat även finns närvarande i shonen-manga handlar det oftare om 

individer och hot mot nära och kära. En annan skillnad är att man i One Piece ger sig ut 

i världen där man på vägen stöter på hot, medan The Avengers väntar in nästa 

superskurk på hemmaplan. 

 

Detta skulle kunna reflektera delar av kulturell identitet kopplat till synen på nation. Då 

amerikanska hjältar och maskulina ideal ofta är kopplade till krig och soldater finns en 

starkare tendens att vilja beskydda inhemska ideal från korrumperande angripare. Den 

japanska mer äventyrliga synen på hjältedåd, där större fokus ligger vid personliga ideal 

och utveckling, kan möjligtvis komma ur en mindre krigisk syn på nationell identitet. 

Medan The Avengers utspelar sig i en värld som speglar vår, fast full av superhjältar, 

söker sig One Piece istället bort mot fantasivärldar och äventyr. Det skulle vara 

intressant att undersöka detta vidare för att ytterligare se hur nation är kopplat till 

maskulina ideal i ett bredare urval av serier. Bara i de två som jag valt som 
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undersökningsmaterial finns en enorm mängd aspekter som kan vara intressanta vid 

bredare och mer detaljerad analys. 

 

4.1  Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att analysera och jämföra en japansk shonen-manga samt 

en amerikansk superhjälteserie, för att på så vis synliggöra skillnader i de två ländernas 

syn på maskulinitet. Som material valde jag ut Eiichiro Odas manga One Piece samt 

Brian Michael Bendis och John Romita Jr’s superhjältecomic The Avengers.  För att 

genomföra detta användes teoretisk bakgrund inom intermedialitet, genusteori samt 

serieforskning. 

 

Vid analysen undersöktes serierna utifrån hur de framställer maskulinitet hos 

superhjältar, slutsatsen var här att det finns tydliga skillnader i hur kroppsliga ideal 

representeras, då de amerikanska serierna lägger större vikt vid framställning av 

hjältarnas fysik och muskler. Den japanska mangan har en större bredd vad gäller 

kroppstyper och hur dessa motsvarar styrka, till skillnad från den amerikanska serien 

framhävs fysisk storlek snarare hos antagonisterna än hos hjältekaraktärerna. Jag har 

även undersökt vad det finns för tydliga skillnader och likheter mellan manliga 

karaktärer av samma typ ur de olika serierna, resultatet visar här att de manliga 

karaktärer som uppvisar tydligt maskulina drag får större utrymme i The Avengers än 

motsvarande gestalter får i One Piece. Stora olikheter finnas även i framställningar av 

kärleksrelationer och sexualitet, då dessa aspekter är betydligt mer framträdande i den 

japanska mangan. Slutligen analyserades mer övergripande nationella ideal, för att se 

till skillnader i hjältarnas koppling till den egna nationen. De amerikanska hjältarna är 

starkt sammankopplade med patriotism, medan japanska hjälteideal är mer inriktade på 

individer och altruism. Jag kom alltså i denna undersökning fram till att seriernas 

maskuliniteter delvis skilde sig åt, vilket till viss del verkar kunna härledas till ländernas 

idealistiska skillnader.  
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