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Abstract 

This thesis looks at the contemporary superhero comic Hawkeye and its depiction of able-

bodiedness and non-able-bodiedness, in general and more specifically the portrayal of 

deafness that takes place in the last story arc.  

Issues and depictions of various levels of functionality in comics, as a visual media, and 

superhero comics in particular, have been and are frequently present. They, however, rely 

heavily on old stereotypes, both in the visual and the textual elements. The small intersection 

of disability studies, crip theory and the study of superhero comics have mostly focused on 

the comics published between 1960 and 1980. The superhero genre is a genre known for 

idealized depictions of healthy and strong bodies, which is why it is such an interesting and 

complex theme to analyse.  

Matt Fraction and  David Aja’s Hawkeye comic utilizes the tools and elements inherent 

in the comic book style to portray disability and deafness in new enriching ways both in 

narrative terms and in the reader’s response to the text. Looking at both the visual and textual 

elements of the comic this thesis finds that the comic medium and the Hawkeye comic in 

particular manages to depict disability in an engaging and thought provoking way. 
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Inledning 

Introduktion 

När jag för ett år sedan slog upp serieförlaget Marvels Hawkeye #19 kände jag mig för 

första gången förbluffad av en mainstream-superhjälteserie. I slutet av den föregående 

tidningen har huvudpersonen, Clint Barton, blivit attackerad och nedslagen i sitt hus och nu 

upptäcker läsaren att hans skador är mer omfattande än vad vi först tror. Clint Barton, 

superhjälten Hawkeye, har blivit döv.1  

Det som var överraskande var dock uttrycken Clints dövhet tog i berättelsen och hur 

läsaren gjordes delaktig i den. Där pratbubblorna vanligtvis var fyllda med text, var de nu 

tomma och amerikanskt teckenspråk tog upp merparten av kommunikationen. Som fullt 

hörande person och van serietidningsläsare var det här första gången min kroppsliga 

funktionalitet och dess medföljande erfarenheter och kunskap stängde mig ute från en 

berättelse. Det var riktigt spännande att uppleva och därför vill jag utforska det närmare.  

I den här uppsatsen utgår jag från cripteori och visuell textanalys för att lägga fokus på 

Marvels Hawkeye, skriven av Matt Fraction och illustrerad av David Aja och publicerad 

mellan åren 2012 och 2015. Under den tiden skrev och tecknade serieskaparna Clint Barton 

som hörselskadad, och experimenterade med berättelsestrukturen i tecknade serier i samband 

med Clints hörsel. 

 

Syfte och frågeställning(ar) 

I denna uppsats vill jag synliggöra förändringar av superhjältegenrens konventioner och 

normer när det gäller funktionsvariationer och funktionella normbrott. Jag vill även undersöka 

den tecknade seriens egenskaper och sätt att uttrycka sig i relation till just funktionsvariationer 

och normativitet i Hawkeye. Tecknade serier brukar allmänt ses som en blandning av olika 

medier, som text och bilder.2 Zach Whalen, Chris Foss och Jonathan W. Gray skriver om hur 

det råder delade meningar om huruvida seriemediet i sig bevarar och förstärker stereotyper 

och stigman genom att återupprepa gamla representationer eller om seriemediet, både ifråga 

om form och innehåll, kan erbjuda en unik potential för att förändra vår förståelse av 

                                                           
1 Matt Fraction & David Aja, Hawkeye #19, New York: Marvel Comics, 2014, s. 2-3. 
2 Randy Duncan & Matthew J. Smith, The Power of Comics: History, Form and Culture, London: Continuum, 2015, s. 128. 
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handikapp, sjukdom och trauma.3 Möjliggör detta att funktionsvariationer kan porträtteras 

mer nyanserat än exempelvis i text, eller reproduceras fortfarande gamla stereotyper? 

Mitt huvudsakliga syfte är att undersöka hur funktionsvariationer, speciellt dövhet, kan 

porträtteras och problematiseras i seriemediet, specifikt i en stor superhjälteserie som 

Hawkeye. Superhjältegenren har i grunden ett nära förhållande till kroppslig funktionalitet. 

Genren skildrar i regel överdimensionerade superstarka kroppar samtidigt som den förnekar 

kroppsliga begränsningar till den grad att inte ens själva döden är permanent.4 Cripteori 

strävar efter att problematisera normalitets-begreppet och jag menar att Hawkeye, genom att 

innovativt använda seriemediets grundelement, skiljer sig från många andra berättelser som 

möter en icke-normativ funktionalitet och arbetar med just detta. Jag tittar på den grafiska 

framställningen, handlingens innehåll och läsarens positionering utifrån tidigare forskning. 

Utmanar Fraction och Ajas Hawkeye genrens konventioner med sin skildring av kroppslig 

funktionalitet och dövhet och skiljer den sig från typiska handikapp-berättelser och 

stereotyper? 

 

Teori och metod 

Cripteori 

Cripteori är en ny teoretisk forskningsinriktning som föddes ur queerteorin och 

handikappforskningen. Det är ett ämne som har tagits upp akademiskt under den senare delen 

av 1900-talet men som uppstod som ett forskningsfält först under 2000-talet. Många ser 

Robert McRuers bok Crip theory: cultural signs of queerness and disability som grunden till 

teorin och de flesta inom fältet utgår från den texten. Den publicerades 2006 men mycket av 

forskningen inom området tar avstamp i tidigare teorier och texter skrivna av genus-och 

queerforskare som exempelvis Eve Kosofsky Sedgewick, Judith Butler och Rosemarie 

Garland Thomson. Istället för att sätta sexualitet och kön i fokus, som queerteori gör, 

intresserar sig cripteori för funktionalitet och förmåga men undersöker, liksom den 

förstnämnda, normbrott och kritiserar normalitets-begreppet.5 

Historiskt har handikappforskningen varit en medicinskt inriktad forskningsgren. 

Forskningen har undersökt de biologiska avvikelserna från den ”normala” kroppen, som kan 

                                                           
3 Zach Whalen, Chris Foss and Jonathan W. Gray, “Introduction: From Feats of Clay to Narrative Prose/thesis” i Chris Foss, 
Jonathan W. Gray & Zach Whalen (red.), Disability in Comic Books and Graphic Narratives. London: Palgrave Macmillan, 
2016, s. 2. 
4 José Alaniz, Death, Disability, and the Superhero: The Silver Age and Beyond, Mississippi: University Press of Mississippi, 
2014, s. 6, 10. 
5 McRuer, Robert, Crip theory: cultural signs of queerness and disability, New York: New York University Press, 2006, s. 1, 7, 
9, 31. 
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gå, se, höra, och strävat efter att bota eller lindra dessa avvikelser. En mer 

samhällsvetenskaplig inriktning uppstod under mitten av 1900-talet då de sociala aspekterna 

av att vara funktionshindrad uppmärksammades men utan att det medicinska tänkandet 

ifrågasattes. Med tiden försköts tänkandet från att handla om biologiska processer hos 

individen till att handla om processer i samhället och de förtryckande strukturerna som råder 

där. Disability studies/handikappstudier föddes som ett ytterst brett ämne som kort sagt 

behandlar funktionsvariationer i samhället, den marginalisering och det stigma som uppstår på 

grund av samhällets uppbyggnad. Det är en tvärvetenskaplig disciplin. Här är det exempelvis 

avsaknaden av en hiss, ett problem som samhället är ansvarig för, som gör individen 

funktionsnedsatt – inte individen i sig.6                                 

Handikappstudier togs efter hand upp av de akademiska humanioraämnena och cripteori 

växte fram, mycket uppbyggd av normkritiska discipliner som feminism och queerteori. På 

samma sätt som feminismen och queerteorin ifrågasätter cripteori normativitet, men istället i 

fråga om hur en kropp ska se ut och fungera för att ses som “normal”.7 

Samhället är uppbyggt för personer med en viss förväntad nivå av funktionalitet och 

kräver därför identiteter som rör sig inom ramen för normalitet. Detta tänkta ideal benämns 

inom cripteori som normaten.8 “Crip” (krympling på svenska) var alltså förr ett begrepp som 

underlättade normatens behov av att upprätthålla en skiljelinje mellan sig själv och “de 

Andra” och något som förstärker en makthierarki där en funktionsduglig kropp står över alla 

andras. I cripteori återtas denna nedvärderande term och den används istället i ett subversivt 

syfte som fokuserar på dikotomin funktionsduglig/funktionsnedsatt och den makthierarki som 

uppstår därigenom.9 

McRuer utgår från queerteorins uppfattning om hetero-och homosexualitet där han 

liknar heterosexualitet med funktionsduglighet. Han menar att de båda är icke-identiteter, de 

framställs hegemoniskt som naturliga och ospecifika. De framgår båda två i motsats till det 

som istället ses som avvikande, som sticker ut och är distinkt, nämligen homosexualitet och 

handikapp.10  

 

                                                           
6 McRuer, 2006, s. 2. 
7 Ibid., s. 2, 7. 
8 Rosemarie Garland Thomson, Extraordinary bodies: figuring physical disability in American culture and literature, New 
York: Columbia University Press, 1997, s. 8-9. 
9 McRuer, 2006, s. 7, 31. 
10 Ibid., s. 1, 8, 31. 
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Tecknade serier 

Liksom cripteorin är den akademiska forskningen om tecknade serier ett relativt nytt område. 

Det som konventionellt kallas för tecknade serier tog sin början under slutet av 1800-talet och 

en av de första frågorna forskningen var tvungna att besvara var vad en tecknad serie är, då 

den blandar olika medieformer som text och bild. Den definition som forskningen generellt 

håller sig till är sekvenskonst, att tecknade serier är minst två sammanhängande sidoställda 

bilder i en sekvens. Scott McCloud uttrycker det som: “Juxtaposed pictorial and other images 

in deliberate sequence.”11 Tecknade serier använder ett brett omfång av tekniker för att 

förmedla historier och just eftersom mediet har så många uttrycksmöjligheter är forskningen 

om tecknade serier oftast ett tvärvetenskapligt område som korsar bland annat 

konstvetenskap, kulturstudier och litteraturvetenskap. 

Eftersom jag analyserar ett multimodalt medium använder jag mig av en visuell 

textanalys som metod med stöd från serieforskning. Det innebär att både texten och bilden är 

centrala för betydelsen och att kombinationen av dem ska tolkas, i allt ifrån typsnitt och 

synvinklar till komposition och symbolik.12 De språkliga elementen likväl som de visuella kan 

fungera på olika plan. Det är viktigt att se hur allt tillsammans kombineras och arbetar för att 

kommunicera ett, eller flera, narrativ.13 

Just det faktum att tecknade serier är ett monosensoriskt medium innebär att det visuella 

står i fokus då det endast är genom detta som informationen förmedlas. Genom det visuella 

ska tecknade serier förutom det språkliga narrativet förmedla exempelvis ljud, tid och rörelse. 

Serieläsare “ser” ljud i pratbubblor och ljudeffekter. Förutom narratologiska analysverktyg 

från litteraturvetenskapen använder serieforskningen sig därför dessutom av 

konstvetenskapliga termer och verktyg.14 Färg och ljus liksom dynamik och komposition är 

lika viktigt för tolkningen av ett seriealbum som för en ensam målning. Samma tekniker som 

används i exempelvis måleri för att skapa stämning återfinns också i den tecknade serien.15 

 

Tidigare forskning 

Cripteorin och forskningen har gått framåt under 2000-talet men praktiskt taget allt tar 

avstamp i Robert McRuers texter, oavsett om forskaren vill kritisera McRuers teori eller 

                                                           
11 Scott McCloud, Understanding Comics – The Invisible Art, New York: Harper Perennial, 1994, s. 9. 
12 Anders Björkvall, ”Visuell textanalys” i Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur. 2012, s. 307-351. 
13 McCloud, 1994, s. 153-160. 
14 Ibid., s. 88. 
15 Ibid., s. 29, 118-125, 151. 
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spinna vidare på den. McRuer arbetar med handikappstudier och queerteori och har skrivit 

flera texter som kretsar kring båda ämnena. Han är dock mest känd för sin bok Crip theory: 

cultural signs of queerness and disability som publicerades 2006 och etablerade cripteorin 

som forskningsinriktning. 

Serieforskingen initierades till största delen av serieskaparna själva, som till exempel 

Will Eisner och Scott McCloud. De är båda serieskapare i grunden vilket har gett dem en 

utgångspunkt för att analysera serier, både hur mediet i sig och industrin fungerar. De flesta 

efterkommande studenter och forskare använder deras texter som grund för serieanalys.16 

Eftersom superhjältar är en central del av den amerikanska serieindustrin finns det 

relativt mycket skrivet om dem, speciellt om mainstream-serierna från de största förlagen DC 

och Marvel. Hawkeye är dock inte en av de största eller mest välkända av karaktärerna i 

Marvels stora serieuniversum. Han nämns ibland i den forskning jag främst tar avstamp i men 

det görs inga större analyser av just honom eller hans berättelser. Oftast nämns han som ett 

exempel på en karaktär med handikapp men eftersom största delen av forskningen fokuserar 

på serier från 1960-talet och några årtionden framåt finns det inget akademiskt skrivet om den 

upplaga av Hawkeye som jag undersöker.  

Varken cripteori eller serieforskning är stora forskningsområden eftersom de är nya 

discipliner, därför är också skärningspunkten mellan de båda begränsad. Det finns några fler 

texter som rör ämnet men en av de största är: Death, Disability, and the Superhero: The Silver 

Age and Beyond där José Alaniz har undersökt hur de stora mainstream-hjältarna i 

serieindustrin under och efter 1960-talet blev alltmer sårbara. De börjar få sjukdomar och 

skador som förhindrar dem att fungera på en sådan perfekt funktionsnivå som förväntas av 

superhjältar.17 Alaniz spårar hur funktionsvariation och död, som annars är relativt 

frånvarande i genren, särskilt när det kommer till genrens protagonister, uppstår och bildar ett 

underliggande tema från superhjälteseriernas Silverålder (det vill säga cirka 1960 – 1980-tal) 

och framåt. Han använder sig av cripteori/disability studies, death and dying studies och 

seriestudier för att analysera och problematisera föreställningar om superhjältar och genren i 

sig.18 Alanizs bok publicerades 2012 och sträcker sig tidsmässigt fram tills dess, men med 

huvudsakligt fokus på serier som kom ut mellan 1960 och 1980. 

Disability in Comic Books and Graphic Narratives är en antologi med texter om serier, 

cripteori och funktionsvariationer. Alla texterna handlar inte nödvändigtvis om 

                                                           
16 McCloud, 1994, s. 4-7. 
17 Alaniz, 2014, s. 6, 20, 25. 
18 Ibid., s. 25. 
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superhjälteserier som Alanizs bok gör, utan generellt om intersektionen mellan tecknade 

serier och funktionsvariationer. José Alaniz, som också deltar i antologin, skriver även här om 

superhjältar med funktionsvariationer och behandlingen av dem. Denna gång ligger hans 

fokus på serieförlaget DC:s karaktär Oracle. Mariah Crilley skriver om Supermans 

förhållande till funktionsduglighet och vad som händer i serien när den ställs mot handikapp 

och Daniel Preston skriver om Batman och handikapp-narrativ. Resten av texterna varierar i 

allt från analyser av självbiografier till porträttering av autism i japansk manga. De är dock 

användbara för att få olika perspektiv på ämnet i korsningen mellan serier och cripteori.  

Både Death, Disability, and the Superhero: The Silver Age and Beyond och Disability 

in Comic Books and Graphic Narratives är båda nya verk vilket ytterligare tyder på att detta 

är ett nytt fält med nya möjligheter till utveckling.  

Jag vill i den här uppsatsen uppdatera forskningen och sätta den i relation till den 

moderna serieproduktionen under 2000-talet och framåt. Forskningen i intersektionen mellan 

serieforskning om superhjälteserier och cripteori/disability studies har främst fokuserat på 

utvecklingen under 1960- och 1980-talen och därför vill jag vidareutveckla den genom att 

placera den i en modern kontext. Under de senaste åren har mångfalden i serietidningar och 

superhjälteserier ökat men det är fortfarande ont om superhjältar med funktionsvariationer, 

kanske just därför att genrekonventionerna kräver en hjälte vars kropp ”alltid är redo” att 

försvara planeten och rädda världen.19 Då kan vi inte ha en hjälte som har ett brutet ben, som 

är blind eller rullstolsburen. Eller kan vi det? 

 

Analysupptakt 

”Clint Barton, a.k.a. Hawkeye, became the greatest sharpshooter known to man” 

Hawkeye, Clint Bartons superhjältenamn, introducerades i Marvels serievärld under 1960-

talet då han först attackerade de redan etablerade hjältarna i en stöldhärva för att senare 

samarbeta med dem och gå med i deras gäng. Clint har redan från början haft ett rykte om sig 

att vara en bråkmakare men han bjuds snabbt in till diverse superhjälte-gäng. Då Marvel är ett 

av de äldsta och största serieförlagen i USA är också deras serieuniversum enormt och 

befolkat av en mängd karaktärer, av vilka Spindelmannen, Hulken och Iron Man hör till de 

mest kända. Hawkeye har aldrig varit ett av deras största eller mest välkända namn, men han 

har under åren sedan sin skapelse ingått i många olika grupperingar och berättelser. Ända 

fram till 80-talet framställdes han utan tecken på någon funktionsvariation, istället betraktades 

                                                           
19 Alaniz, 2014, s. 6. 
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han som den mest ”mänskliga” personen i Marvels stora superhjältegrupp The Avengers då 

han helt saknar superkrafter och egentligen bara är en synnerligen skicklig bågskytt. Även 

utan superkrafter innehar Clint en normat-position som är så pass nära det tänkta 

funktionsidealet som det går att komma. I sin egen miniserie från 1983 förlorar Clint dock 

större delen av sin hörsel på båda öronen då han använder en ”sonisk” pilspets för att 

undslippa att hjärntvättas.20 Efter sin skada försöker han hålla det hemligt eftersom han ser sin 

hörselnedsättning som en stor svaghet. Detta riskerar flera gånger att skada såväl hans 

personliga som professionella relationer.21 De senare årens serieberättelser avlägsnar dock 

helt Hawkeyes dövhet, den läks snabbt på magisk väg, och återkommer inte i handlingen.22 

Matt Fraction och David Ajas serie från 2012 är en ny start för Hawkeye i en soloserie 

och berör huvudsakligen inte Clint Bartons liv som superhjälte, utan hans liv som vanlig 

människa. Inledningen i (nästan) varje tidning börjar med: “Clint Barton, a.k.a. Hawkeye, 

became the greatest sharpshooter known to man. He then joined the Avengers. This is what he 

does when he’s not being an avenger.”23 

Det han då gör i sitt “normala” liv utanför sin superhjältepersona sträcker sig från att ta 

hand om hundar som älskar pizza till att ha grillkvällar med sina grannar. Framförallt handlar 

det dock om att beskydda sitt hus och dess invånare från den ryska så kallade 

“träningsoveralls-maffian” som regelbundet dyker upp och med alla medel försöker ta över 

huset och vräka ut alla hyresgäster för att sälja det i skumma affärer med andra skurkar.  

 

Analys 

Superhjältar, tecknade serier och funktionsvariationer 

Superhjältegenren har ett komplicerat och intimt förhållande till funktionsvariationer. I en 

genre där funktionsduglighet är standard och där olika superkrafter gör det möjligt för 

karaktärer att flyga, att fatta eld utan att ta skada och där inte ens döden är slutgiltig får 

verklighetens kroppsliga begränsningar en helt ny innebörd. Själva genren spelar mycket på 

död, våld och kroppar men förnekar samtidigt allt som oftast handikapp, allvarliga skador och 

död. Det ständigt närvarande våldet påverkar inte protagonisterna märkbart och även bland 

antagonisterna som de slåss mot skildras ytterst sällan dödsfall eller allvarliga skador.24 

                                                           
20 Mark Gruenwald, Hawkeye #4. New York: Marvel Comics. 1983.  
21 Ibid. 
22 Kurt Busiek & Ivan Reis, Avengers Annual, New York: Marvel Comics, 2001. 
23 Matt Fraction & David Aja, Hawkeye #1, New York: Marvel Comics, 2012, s. 2. 
24 Alaniz, 2014, s. 6, 10.  
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Alaniz skriver att: ”The superhero, by the very logic of the narrative, through his very 

presence, enacts an erasure of the normal, mortal flesh in favor of a quasi-fascist physical 

ideal.”25 Superhjältegenren har länge producerat idealiska heteronormativa stereotyper, både i 

text och bild. Serieberättelserna är fulla av funktionsdugliga, starka, överdrivet muskulösa 

machomän och kvinnor med överdimensionerade kurvor. Berättelserna handlar om den 

”perfekta” hjälten, som alltid är redo att rädda planeten.26 

Superhjältegenren tog fart 1938 då Stålmannen först tog plats på sidorna. Stålmannen-

serierna skapar snabbt upp en given form för både superhjälteserier och tecknade serier i 

allmänhet. Funktionsvariationer i superhjältegenren behandlas oftast på två vis i serierna. 

Antingen som ett karaktärsfel och främst något som kännetecknar skurkar (exempelvis 

Batmans fiende den mentalt instabila Jokern eller fysiskt vanställda skurkar som Dr. Doom 

från tidningarna om The Fantastic Four) eller något som smidigt övervinns efter förvärvandet 

av superkrafter eller andra högre förmågor.27 

Handikapp och funktionsvariationer har en lång historia i serieindustrin även utanför 

superhjältegenren. I Warner Brothers Looney Tunes, som tog sin början under samma tid som 

superhjältegenren kom igång, och även i Disney-filmer finns funktionsnedsatta-karaktärer 

som exempelvis har tal- och/eller inlärningssvårigheter men de fungerar främst som 

humorelement.28 

Dessa tre sätt att handskas med funktionsvariationer, som en karaktärsbrist, som något 

som måste fixas eller som något att skratta åt, innebär att stereotyper snabbt uppstår och 

upprepas om och om igen. Det är också tydligt att funktionsvariationer har använts som 

visuella yttre moraliska markeringar, vilket är precis vad som menades i äldre fysionomi: att 

moraliska egenskaper kunde utläsas av den fysiska kroppen.29 

 De snälla och goda karaktärerna har mentala, och därmed närmast osynliga, 

funktionsvariationer medan skurkarna är fysiskt avvikande och deformerade. En inre ondska 

markeras alltså visuellt på den fysiska kroppen och framstår som ett hot. Kroppen kopplar 

ihop narrativ, erfarenhet, intuition och mening. Precis som i filmmediet gör läsarens 

                                                           
25 Alaniz, 2014, s. 6. 
26 Ibid. 
27 Whalen, Foss & Gray 2016, s. 5. 
28 Rosemarie Garland-Thomson, ”Foreword” i Chris Foss, Jonathan W. Gray & Zach Whalen (red.), Disability in Comic Books 
and Graphic Narratives, London: Palgrave Macmillan, 2016, s. x. 
29 David T. Mitchell & Sharon L. Snyder, Narrative prosthesis: disability and the dependencies of discourse. Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 2000, s. 58. 
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erfarenheter av stereotyper att normativt vackra karaktärer oftast automatiskt kodas som goda 

medan avvikande kroppar möts med misstro.30 Kroppen blir på detta sätt en visuell metafor.  

Visuella tecken på fysiskt förfall markerar en tydlig motsats till de muskulösa, 

normativt vackra och hälsosamma kropparna som normaterna har och speciellt till de 

övernaturligt hälsosamma, vackra och muskulösa superhjältekropparna. Särskilt 

superhjältegenren skapar en tydlig motsats i det fysiskt avvikande för att kunna skildra det 

hälsosamma (och goda).31 

Clint Barton som karaktär är en vit, heterosexuell och numera även rik och 

funktionsduglig amerikansk man. Med alla dessa faktorer uppfyller han den förväntade 

normen till hur en superhjälte ska vara och se ut, även utan några superkrafter. Under 

berättelsens gång i Fraction och Ajas Hawkeye-serie förskjuts dock hans funktionsdugliga 

normat-position då han blir döv.32 Det är inte vanligt i superhjältegenren och det är speciellt 

inte vanligt med ett permanent funktionshinder. Även den hörande läsarens funktionsdugliga 

identitet förskjuts genom seriemediets berättaruttryck, vilket skiljer Hawkeye ytterligare från 

andra superhjälteserier.  

 

Seriemediet 

Foss, Gray och Whalen menar att: ”Comics, in the broadest sense, provide expressive 

possibilities for vivid meaning-making through multimodal forms of representation.”33 

Tecknade serier är enklast beskrivet som en blandning av ord och bilder men erbjuder mer än 

bara det. De kombinerar textuellt, grafiskt och sekventiellt berättande. I uttrycksformen ingår 

textdialog, tankebubblor, bildligt förkroppsligande, grafisk design, successivt filmiskt 

berättande, animation och så vidare.34 Till den tecknade seriens visuella tekniska kännetecken 

brukar själva berättelserutorna, pratbubblan och onomatopoetiska ord (det vill säga 

ljudeffekter som “boom” och “pang”.) räknas.35 

 Ett distinkt drag i tecknade serier överlag är överdrift. Tecknade serier kan gå helt 

utanför realismens ramar. Grunderna i den grafiska serieframställningen är överdrift, fantasi, 

karikatyr, ironi, oordning och förvrängning. Det är just överdriften som har gjort och gör 

tecknade serier till en vanlig plats för mutanter och monster och alla möjliga personer med 

                                                           
30 Mitchell & Snyder, 2000, s. 62. 
31 Ibid., s. 63-65. 
32 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 1-3. 
33 Foss, Gray & Whalen (red.), 2016, s. xi. 
34 Ibid. 
35 McCloud, 1994, s. 134. 
    Duncan & Smith, 2015, s. 120, 127. 
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mentala och/eller fysiska funktionsnedsättningar, även om framställningarna inte ligger nära 

realistiska skildringar.36 I tecknade serier är alla representationer av erfarenheter, oavsett 

förmåga, i grunden grafiska porträtteringar vilket innebär att bilden är minst lika viktig som 

texten.37 

 

“Okay… This looks bad”  

Christine Bylund menar i Funk i P1 att rullstolen är symbolen för funktionsnedsättning. Den 

är den mest distinkta och synliga bilden och ses som en universell symbol för handikapp i 

samhället (då den används för att markera handikapparkering och handikapptoalett och så 

vidare).38 I ett brott mot traditionella konventioner i superhjältegenren (där fysiska skador inte 

påverkar hjältarna märkbart) får läsaren redan på den tredje sidan i det första numret av 

Hawkeye vara åskådare till hur huvudpersonen tar sig fram i en rullstol, vilket ger en 

markering till hur serien redan från början arbetar med kroppen och dess funktionalitet utan 

att blint följa genrens norm i att bortse från kroppsliga begränsningar.39 

Den första Hawkeye-tidningen från 2012 inleder med en så kallad “splash page” (en 

helsidesbild, vilket är något som ofta används för att placera läsaren direkt i handlingen.40) där 

huvudpersonen Clint Barton faller hejdlöst från ett höghus med den tillhörande textrutan som 

förmedlar den inre dialogen: “This looks bad.”41 På nästa bildsida lyckas han hejda sitt fall 

någorlunda genom att skjuta iväg en pil med en fastsatt lina men krockar snabbt in i en 

byggnad med ett “KRACK” och faller ner på en bil vars tak och fönster kvaddas av smällen. 

Clint ligger orörlig kvar ovanpå den. Textrutorna berättar under tiden om Clints känslor och 

mindervärdeskomplex när det gäller hans förmågor, både mentala och fysiska, i jämförelse 

med de “riktiga hjältarna” i The Avengers, det vill säga de hjältarna som faktiskt har 

superkrafter.42 Sidan slutar sedan med tre rutor där Clint ligger i stort sett inkapslad i gips och 

bandage i en sjukhussäng medan en läkare står över honom och räknar upp alla hans olika 

skador, vilka bland annat inkluderar tre brutna revben, en krossad höft samt skadade 

nyckelben, en armbåge och en nästan sprucken mjälte. Till vilket Clint svarar: “Thought you 

                                                           
36 Foss, Gray & Whalen (red.), 2016, s. xii. 
37 Ibid., s. 7. 
38 Funk i P1. Det är hippt att vara Crip. Iki Gonzalez Magnusson, Jonas Franksson och Shang Imam. [Radioprogram]. 
Producent: Louise Jacobsson. Sveriges Radio, P1 1 december, 2016. 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/813456?programid=4970 (Hämtad 27 december 2016). 
39 Alaniz, 2014, s. 6, 10. 
40 Duncan & Smith, 2015, s. 119. 
41 Fraction & Aja, 2012, s. 1. 
42 Ibid., s. 3. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/813456?programid=4970
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said I was hurt, doc...”43 I den funktionsdugliga miljö full av personer med superkrafter är 

kroppsliga begränsningar till synes inget hinder. Hela scenen är illustrerad i mörka grå och blå 

nyanser som tydligt kontrasterar mot de gula och röda i de händelserika rutorna ovanför.44 

Berättelsen fortsätter på nästa sida sex veckor senare då Clint skrivs ut från sjukhuset. 

Då sitter han alltså i rullstol. Han insisterar dock på att han kan gå själv till den sjuksköterska 

som hjälper honom. Han är fortfarande rejält omplåstrad i ansiktet.45 Nu när Clint är utskriven 

från sjukhuset återgår färgskalan i ljusare och livligare färger. Clints inre monolog reflekterar 

även över kontrasten mellan sjukhuset och livet utanför det: ”I can see the sunshine on the 

glass and every time the doors slide open I catch a wiff of life on the other side--”46 Det är 

som om han ser existensen på sjukhuset som ett tillstånd av icke-liv, av sjukdom, medan livet 

är det som pågår utanför, där alla är friska i solskenet. På sjukhuset råder ett mörkt icke-liv 

medan solskensfärgerna utanför på ett konkret visuellt sätt visar ett eftertraktat livfullt och 

friskt tillstånd. Skiljelinjen mellan de olika tillstånden är endast ett par glasdörrar. 

Cripteori arbetar med makthierarkier i samhället. Robert McRuer menar att det alltid 

finns en underliggande fördom mot personer med funktionsvariationer och en förmodan att 

alla funktionshindrade vill och ska eftersträva att vara “normala”, det vill säga 

funktionsdugliga. Att det är det bästa och mest åtråvärda tillståndet medan all annan 

funktionalitet är underordnad i samhället.47 Superhjältegenren är ett perfekt exempel på detta 

tänkande då en skadad hjälte inte kan besvara hot och därmed sätter sin värld i potentiell 

fara.48  

Clint vill tydligt slippa sjukhuset och den tillvaron. Så till den grad att han sparkar 

rullstolen rakt ut i trafiken med den enda förklaringen att: “[...] I’ve wanted to do that for 

months.”49 Det är helt klart redan från början att sjukhuset och dess associationer till 

sjukdomar och skador inte är något åtråvärt, varken för Clint eller för narrativet, vilket i sig 

bekräftar McRuers teorier om normalitet och funktionalitet.  

 

                                                           
43 Fraction & Aja, 2012, s. 3. 
44 Ibid. 
45 Ibid., s. 4. 
46 Ibid. 
47 McRuer, 2006, s. 7. 
48 Alaniz, 2014, s. 4-6, 26-33. 
49 Fraction & Aja, 2012, s. 4. 
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“Fix Him” 

Konflikten i berättelsen startar då Clint senare träffar på Ivan, Clints husägare och dessutom 

ledaren för den lokala ryska maffian, på vägen hem från sjukhuset.50 Ivan och hans 

träningsoverallsklädda underhuggare är i full färd med att försöka vräka en av Clints grannar, 

Simone, med hjälp av hot och tredubbelt höjda hyror. Simone är inte den enda i huset som har 

blivit utsatt för denna behandling eftersom Ivan strävar efter att i slutändan helt tömma 

byggnaden på folk och sälja den dyrt.51 

Clint är till en början inte intresserad av grannarnas och den ryska maffians konflikt 

men efter att ha lyssnat till flera av grannarnas berättelser om vad de har utsatts för bestämmer 

han sig för att agera.52 Berättelsen hoppar i tid under seriens gång. Kronologiskt sett går Clint 

och konfronterar Ivan och den ryska maffian i deras spelhåla efter samtalen med husets 

grannar. Han erbjuder sig att betala hyran för dem allihop och att även köpa byggnaden själv 

men då Ivan inte accepterar slutar samtalet i ett slagsmål istället.53 Mellan sidorna som 

skildrar denna historia skildras dock också en berättelse som läsaren efter ett tag inser utspelar 

sig efter konfrontationen med Ivan och hans gäng. Innan Clint blir insläppt i spelhålan stoppas 

han nämligen av två vakter och deras hund, som han ber att få klappa och även ger en bit 

pizza till.54 Han blir snabbt insläppt då han visar väskan med pengar som han bär med sig men 

då slagsmålet sen bryter ut ger sig dörrvakterna också in i bråket. Clint försöker fly men blir 

skjuten i armen och till hans förvåning kommer hunden till hans försvar och attackerar sina 

ägare.55 Clint springer tillbaka för att hjälpa sin nya vän men dörrvakterna sparkar ut hunden i 

trafiken och han blir påkörd av en förbipasserande bil.56 

Tidshoppen i berättelsen gör att läsaren ser den skadade hunden innan hen introduceras 

till honom i det kronologiska narrativet vilket innebär att hundens skadade kropp är den första 

skymt läsaren får av hunden. Därför blir hunden först och främst en skadad kropp innan den 

blir något annat. Efter olyckan tar Clint hunden till en veterinär där hunden tas om hand och 

tidningen slutar med en scen som liknar Clints egen sjukhusscen. 

 

                                                           
50 Fraction & Aja, 2012, s .9. 
51 Ibid., s. 9, 12, 17. 
52 Ibid., s. 12-13. 
53 Ibid., s. 17-18. 
54 Ibid., s. 13. 
55 Ibid., s. 21. 
56 Ibid., s. 23. 
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Bild 1. Hawkeye #1, s. 3 och 27 

 

Båda rutorna avbildar var sin patient i profil men resten av bilden är närmast en spegelbild av 

sin föregångare. Där droppställningen är placerad på vänster sida i den första bilden är den 

avbildad på höger sida i den senare rutan och läkarens position byter även sida, från höger till 

vänster. Den senare scenen är också avbildad i en blå färgskala, fast ljusare, vilket får den att 

framstå som mer hoppfull, även utan den medföljande texten. Veterinären räknar upp hundens 

skador, vilka även de är misstänkt lika Clints tidigare skador, (“¨...broken pelvis, broken leg, 

two broken ribs, and he lost an eye.”57) och säger att han kommer att bli frisk igen om han blir 

omhändertagen ordentlig.58 Hundens, som senare döps till Lucky, läkande speglar alltså Clints 

egen olycka, sjukhusvistelse och läkning i början av tidningen, både visuellt och textuellt. 

Hela den första tidningen av Hawkeye rör sig runt skador och läkande. Både det 

textuella och visuella narrativet porträtterar både Clint och hunden Luckys olyckor, hur de 

medicinskt blir omhändertagna och de fysiska konsekvenserna av skadorna.  

 

                                                           
57 Fraction & Aja, 2012, s. 27. 
58 Ibid. 
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Narrativ protes 

David Mitchell och Sharon Snyder skriver om hur funktionsvariationer hanteras och används i 

litterära berättelser och som narrativa verktyg, vilket de kallar narrativ protes (min egen 

översättning) i Narrative prosthesis: disability and the dependencies of discourse.59 De utgår 

från materiella proteser som används av personer med fysiska funktionsvariationer och menar 

att protesers huvudsakliga uppgift är att skapa och upprätthålla en illusion. En kropp som inte 

ses som normativt funktionsduglig behöver kompensation för att nå dit och proteser hjälper 

till med detta. De menar att denna föreställning om att "återställa" en kropp till en föreställd 

ursprunglig funktionsduglighet är social. Att försöka återskapa en tänkt helhet genom proteser 

är ett försök till att återställa kroppen till ett naturligt ursprungligt tillstånd, vilket också 

skapar och förstärker vad som betraktas som "normalt" och vad som å andra sidan ses som 

"onormalt".60 

Mitchell och Snyder skriver: "If disability falls too far from an acceptable norm, a 

prosthesis intervention seek to accomplish an erasure all together; yet, failing that, as is 

always the case with prosthesis, the minimal goal is to return one to an acceptable degree of 

difference."61 Denna ”återställning” strävar alltså att komma så nära normen som möjligt och, 

om möjligt, helt avlägsna avvikelsen men den är alltid dömd att misslyckas eftersom 

funktionsduglighet i sig är en illusion. José Alaniz skriver om superhjältar som karaktärer som 

förkastar kroppsliga svagheter och Clint förkroppsligar idén om det, samtidigt som hans kropp 

är otroligt bräcklig i jämförelse med hans kollegors.62 Eftersom han inte har egna superkrafter 

resulterar detta ofta i att han skadas. Under berättelsens gång åker han in och ut ur sjukhus ett 

flertal gånger, för att bli ”återställd”, helt enligt Mitchell och Snyders teori om typiska 

handikapp-narrativ.63 

Nästan alla kulturer ser handikapp som ett problem som måste lösas och det är också så 

ämnet oftast behandlas, både historiskt och litterärt.64 Där avvikelse uppkommer i en litterär 

berättelse kan en textuell protes lindra obekväma element genom att ta bort det som stör, det 

som avviker. Ett sätt som Mitchell och Snyder anser att många berättelser som ställs mot 

funktionsvariationer hanterar denna avvikelse är genom just narrativa proteser. Vanliga 

narrativa proteser är i sådant fall ett rent borttagande eller snabbt läkande av funktionshindret 

                                                           
59 Mitchell & Snyder, 2000, s. 47. 
60 Ibid., s. 6. 
61 Ibid., s. 7. 
62 Alaniz, 2014, s. 6. 
63 Fraction & Aja, 2012, s. 3. 
    Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 1-3. 
64 Mitchell & Snyder, 2000, s. 47. 
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(och/eller karaktären med funktionshindret) så att läsaren inte ska behöva konfronteras med 

avvikelsen.65 Precis så hanteras ju berättelsen om Hawkeyes tidigare dövhet. Under loppet av 

en enda textruta är “problemet” löst genom magi.66 

Narratologiskt ser Mitchell och Snyder funktionshinder som motstånd till att återgå till det 

normativa. Det är en attack mot det ”normala”. De skriver: ”Our phrase narrative prosthesis 

is meant to indicate that disability has been used throughout history as a crutch upon which 

literary narratives lean for their representational power, disruptive potentiality, and analytical 

insight.”67    

I det första numret av Hawkeye och under merparten av Fraction och Ajas berättelse om 

Clint behandlas skador och fysiska nedsättningar som något som ska överkommas och som 

ska fixas. Clints egna ord är just: “Fix him.”68 Så gott som det går ska kroppar återställas till 

sitt ursprungliga funktionsdugliga tillstånd, vilket gäller både människor och djur i serien. Att 

Clints sjukhusvistelse och läkning hoppades över med ett tidshopp i berättelsen bildar en 

narrativ protes i berättelsen som enkelt kan missas i läsningen. Berättelserna runt skador och 

läkning i Hawkeye #1 är ett perfekt exempel som följer det litterära berättande som David 

Mitchell och Sharon Snyder menar är standard för litteratur.  

 

”Deafened” 

I nummer 19 av Fraction och Ajas Hawkeye sker en förändring i berättelsestrukturen. Det är 

först nu som dövheten tar plats i berättelsen.  

Precis som handikappforskningen historiskt har varit en medicinsk vetenskap ledd av 

läkare inleds tidningen med två sjukhusscener. Den ena utspelar sig i nutid och den andra är 

en tillbakablick till Clints barndom. Jay Dolmage och Dale Jacobs anser att det är först då en 

person har blivit undersökt och diagnostiserad av en läkare som berättelser egentligen kan 

handla om handikapp. "That is, disability often seems to demand to be defined in medial 

terms by a medical professional in films, novels, and comics narratives [...]"69 Detta förklaras 

oftast i medicinska termer eller bilder. Det är en läkare som måste bekräfta det biologiska och 

ge det ett namn och en legitimitet innan funktionsvariationen kan ta plats i narrativet. Detta 

sker ju även tidigare i den första tidningen av Hawkeye då en läkare räknar upp Clints skador 

                                                           
65 Mitchell & Snyder, 2000, s. 54. 
66 Busiek & Reis, 2001. 
67 Mitchell & Snyder, 2000, s. 49. 
68 Fraction & Aja, 2012, s. 10. 
69 Jay Dolmage & Dale Jacobs, ”Mutable Articulations: Disability Rhetorics and the Comics Medium” i Chris Foss, Jonathan 
W. Gray & Zach Whalen (red.), Disability in Comic Books and Graphic Narratives, London: Palgrave Macmillan, 2016, s. 16-
17. 
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för honom.70 Dolmage och Jacobs skriver även att: "The disability needs to be "ablesplained" 

by a medical authority - and these explanations often usurp the voice or perspective of the 

narrator and overwrite their identity i scientific and pathological terms."71  

Hawkeye #15, tidningen som kronologiskt utspelar sig innan denna, slutar med att den 

ryska “träningsoveralls-maffian” som vill ta tillbaka Clints lägenhetsbyggnad, skickar en 

lönnmördare efter Clint. Lönnmördaren Kazi, som även kallas “The Clown” tack vare sitt 

kännetecknande clownsmink, överlistar Clint och tar sig in i byggnaden. Efter ett kort men 

brutalt slagsmål slutar tidningen med att både Clint och Barney, hans nyligen hemkomna 

storebror, ligger blödande och medvetslösa på golvet.72  

Detta, får läsaren i följande nummer veta, resulterar i att Clint tappar sin hörsel och hans 

bror Barney hamnar i rullstol denna gång.73 

 

Tecknade serier och dövhet 

Redan introduktionssidan i Hawkeye #19, som kort sammanfattar vad som har hänt i 

berättelsen än så länge, inleds inte bara med text utan med bildtecken. Överst på sidan i små 

rutor bokstaveras H-A-W-K-E-Y-E i amerikanskt teckenspråk innan den vanliga 

introduktionstexten kommer.74  

Själva serien i tidningen börjar med ett helsidesuppslag där ena sidan följer ett 

sepiafärgat färgschema för att markera dåtid, precis som i äldre fotografier.75 Den andra sidan 

kopplar samman tidigare sjukhusscener i serien och skildras i mörka grå och blåa toner precis 

som tidigare.76  

 

                                                           
70 Fraction & Aja, 2012, s. 3. 
71 Foss, Gray & Whalen (red.), 2016, s. 17. 
72 Matt Fraction & David Aja, Hawkeye #15 New York: Marvel Comics, 2014, s. 25-27. 
73 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 1-3. 
74 Ibid., s. 1.  
75 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 2. 
76 Ibid., s. 3. 
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Bild 2. Hawkeye #19, s. 2-3. 

 

Berättelsens första sida utspelar sig alltså i dåtid och börjar med en närbild av en integrerad 

bildtext, vilket betyder att texten är integrerad i bilden.77 I rutan är ordet “deaf”, nedskrivet på 

ett papper. De tre kommande bilderna zoomar ut från det ordet och visar sig i slutändan vara 

en sammanfattning av en olycka som har resulterat i en tillfällig dövhet: ”[…] you have been 

deafened partially and I hope temporarily.”78  

Det är nu som den tecknade seriens grundelement börjar användas för att skildra 

funktionsvariationer på ett nytt sätt. Pratbubblorna, ett av seriemediets kännetecken, används 

inte som vanligt. På uppslagets första sida, den som skildrar Clints barndom, är de inte fyllda 

med text som uttrycker dialog utan istället ifyllda med obegripligt klotter. Genom att använda 

sig av ett av seriemediets främsta verktyg, pratbubblan, framställer Fraction och Aja det 

obegripliga tal som den unge och delvis döve Clint uppfattar.79 Clints tidigare tillfälliga 

dövhet förklarar dessutom varför både han och hans bror använder amerikanskt teckenspråk 

senare i berättelsen. 

                                                           
77Jacquline Danger-Russell, Girls and their comics, Plymouth: Scarecrow Press, 2013, s. 53. 
78 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 2. 
79 Ibid. 
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Nästa sida utspelar sig i nutid och det är det integrerade ordet “Deaf/deafened” som 

först står i fokus. Denna gång står det på en datorskärm, vilket är ytterligare en tidsmarkering 

för att åtskilja dåtid från nutid.80 Kompositionen är ytterst viktig i tecknade serier. Var och hur 

saker och ting är placerade påverkar tolkningen av berättelsen och dess karaktärer.81 Storlek 

är ofta enkelt att tolka. Stora saker är viktigare än små.82 De stora rutorna i detta uppslag är de 

två scener som visar hur en skadad Clint sitter i utkanten av bilden medan andra diskuterar 

hans kropp och hälsa.83 Scenerna är densamma men precis som förut i är de spegelvända 

versioner av varandra. Skillnaden är att Clint här numera är döv (“[…] you have been 

deafened”84), inte bara delvis eller tillfälligt, och bildrutan återspeglar detta. Istället för att 

avbilda klotter där texten i pratbubblorna vanligtvis skrivs, som den föregående sidan har 

gjort, är dessa pratbubblor helt tomma (se exempel i bild 2).85 Clint hör ingenting och därför 

gör läsaren inte det heller. 

Seriemediet arbetar endast på ett visuellt plan men trots det skildrar mediet ljud i form 

av dialoger och även onomatopoetiska ljudeffekter. Då inga ljud hörs måste även det avbildas 

visuellt. I en döv värld sker ändå kommunikation vilket Fraction och Aja problematiserar. 

Läsaren har alltid sin egen tolkning av texten men i ordlösa narrativ måste läsaren tolka den 

fulla meningen av narrativet utan hjälp av ord.86 Sidan slutar med fem rutor av amerikanskt 

teckenspråk där Barney bokstaverar C-L-I-N-T (-?).87 Detta är antagligen något som flera 

läsare inte vet eller förstår i första genomläsningen. I berättelser som denna, där formen är 

anpassad för att berätta en speciell berättelse eller skildra ett visst tema måste läsaren lära sig 

att tolka saker, text och bilder på nya vis. Just denna skildring ger den hörande läsaren en 

upplevelse av dövhet och problematiserar därigenom den funktionsdugliga normen i 

berättelsen men även hos läsaren. 

Jacquline Danger-Russell menar att bilder utan ord kan frigöra berättelser på andra sätt 

än vad helt textbaserade berättelser kan.88 Hon skriver: ”Furthermore, the wordless narrative 

is the perfect medium in which to explore themes that are, at times, difficult to express in 

                                                           
80 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 3. 
81 Bergström & Boréus (red.), 2012, s. 334. 
82 Ibid., s. 341. 
83 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 2-3. 
84 Ibid., s. 3. 
85 Ibid. 
86 Danger-Russell, 2013, s. 40, 42. 
87 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 3. 
88 Danger-Russell, 2013, s. 59. 
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words.”89 Hawkeye #19 spelar just på denna balansgång. Fraction och Aja utforskar teman 

som dövhet och handikapp genom att skildra ett i många delar ordlöst berättande.  

När Clint och hans bror på nästa uppslag får lämna sjukhuset får bilderna genast en 

varmare och ljusare färg.90 Skillnaden här gentemot den första tidningen av Hawkeye är att 

problemet, som Clint då ansåg att hans skador var, inte är något som försvinner då han lämnar 

sjukhuset den här gången. Inte heller kan han sparka iväg symbolen för problemet som han då 

kunde göra med rullstolen. 

En annan sak som serier arbetar mycket med är tid. I filmer förmedlas tid under just 

tiden som åskådare ser den. Tiden i film skildras även spatialt, på samma plats hela tiden, det 

vill säga på tv-rutan eller bioskärmen. Tecknade serier måste använda sig av andra sätt att 

förmedla tid. Det gör den genom att berättelsen skildras sekventiellt.91 En liten ruta med få 

ord och bilddetaljer tar exempelvis kortare tid att läsa och ta in, än en stor ruta med mycket 

text och händelser.92 Där Clint i första numret av Hawkeye sparkade ut sin rullstol i trafiken 

för att markera sin återställda funktionsduglighet och sedan hoppade in i en taxi på två korta 

rutors tid, tar det nu en hel sida för honom och Barney att ta sig in i taxin och åka från 

sjukhuset.93 Det uppvisar en mer verklighetstrogen skildrad tillvaro för personer med 

handikapp istället för att bara hoppa över det. Till skillnad från Mitchell och Snyders teori om 

narrativa proteser är funktionsnedsättningen inget som skjuts åt sidan eller ignoreras i 

Hawkeye #19. Istället synliggörs det. Berättelsen tar alltså avstånd från Mitchell och Snyders 

teori om narrativa proteser. Berättelsen, både den visuella och den textuella i samarbete, 

döljer inte karaktärernas tillstånd och inte heller uppkommer det oväntat en snabb lösning på 

”avvikelsen.”  

En annan scen visar även den visuellt cripteorins grundtanke med att handikapp är en 

social företeelse då det är samhället som gör personer funktionsnedsatta snarare än att det är 

individen i sig som är problemet.94 Clint vill ta med sin bror upp på husets tak för att ha ett 

privat samtal men han tänker inte på att Barney sitter i rullstol och därför inte själv kan ta sig 

uppför trapporna dit. Clint blir tvungen att gå ner igen och dra upp honom i rullstolen.95 Just 

det faktum att Fraction och Aja har valt att inkludera sådana vardagliga situationer, att åka 

taxi och att ta sig uppför trappor, och problematiserar dem utifrån ett funktionsnedsatt 

                                                           
89 Danger-Russell, 2013, s. 63. 
90 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 4. 
91 McCloud, 1994, s. 7-8. 
92 Ibid., s. 99-102. 
93 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 4. 
94 McRuer, 2006, s. 2. 
95 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 13. 
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perspektiv utan att blunda för dem eller ignorera dem skiljer berättelsen från Mitchell och 

Snyders teori om narrativa proteser. Skildringen framhäver även samhällets exkludering av 

personer som befinner sig utanför den funktionsdugliga normen och visar den sociala 

aspekten som skapar funktionsnedsatthet i samhället.  

Alla scener där Clint inte är med står i tydlig kontrast mot dem där han är med. I scener 

utan Clint återkommer ljud, både som dialog och som bakgrundsljud.96 Själv vägrar Clint 

dock att kommunicera genom merparten av tidningen. Han ignorerar sin brors försök till 

samtal med teckenspråk och verkar förlora sitt engagemang i och med förlusten av sin hörsel. 

Daniel Preston skriver om handikapp-narrativ i förlaget DC:s Batman-serie från 1993-1994 

och menar att den enda vägen framåt i berättelsen för protagonisten Batman är att fixa sin 

skada helt. Först då han är helt återställd till sin ”naturliga” funktionsduglighet kan han återgå 

till sin superhjälteroll.97 Detta går helt i linje med Mitchell och Snyders narrativa proteser och 

typiska handikapp-berättelser och ignorerar realistiska erfarenheter av handikapp. 

Väl på taket konfronterar Barney Clint om hans ovilja att hantera sin nya situation som 

döv.98 Här används seriemediet återigen på ett innovativt sätt för att skildra Clints dövhet. Då 

Barney får nog av sin brors envisa tystnad och hans försök att teckna förblir ignorerade av 

Clint, tvingar han fysiskt Clint att se honom i ansiktet och för första gången i tidningen 

återges text i en pratbubbla i Clints närhet.99  

                                                           
96 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 20. 
97 Daniel Preston, ” Cripping the Bat: Troubling Images of Batman: Troubling Images of Batman” i Chris Foss, Jonathan W. 
Gray & Zach Whalen (red.), Disability in Comic Books and Graphic Narratives, London: Palgrave Macmillan, 2016, s. 158. 
98 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 14. 
99 Ibid. 
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Bild 3. Hawkeye #19, s. 14. 

 

Texten i pratbubblan är avklippt och rörig till skillnad från hur den annars ser ut (jämför med 

bild 1 där texten i pratbubblorna är rak och tryckta med seriens vanliga typsnitt). Den är även 

sned och tryckt i ett annat typsnitt än vanligt. Bildrutan fokuserar endast på Barneys nedre 

ansiktshalva och därmed hans läppar medan texten i pratbubblan lyder: ”(something) NOT 

MUTE. YOU’RE DEA(F) (?) (YOU CAN STILL MAKE S --).”100 Clint hör honom inte utan 

läser hans läppar och därför blir informationen inte fullständig. Det är tydligt att Clint inte 

förstår allt som yttras och därmed gör inte läsaren det heller, även om budskapet går fram. 

Variationer i typsnitt påverkar tolkningen. Ändringar får läsaren att fokusera och tolka nya 

saker.101  

Även Clints svar är skrivet i ytterligare ett nytt typsnitt.102 Texten är klar och återgivet i 

sin helhet. Clint vet vad han själv säger, även om han själv inte kan höra det. Det förändrade 

typsnittet markerar på ett enkelt vis att Clint uppfattar sin ”röst” annorlunda nu.  

 

                                                           
100 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 14. 
101 Bergström & Boréus (red.), 2012, s. 341. 
102 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 14. 
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”I am deaf” 

Efter Barney och Clint har ”pratat ut” och försonats har Clint gjort upp en plan. Plötsligt 

dyker han upp i dörröppningen där Barney sitter och underhåller några av grannbarnen och 

meddelar via teckenspråk, som skildras i sex rutor bredvid, att han vill samla husets invånare 

uppe på taket om fem minuter. Tecknen i serien skildras med hjälp av separata rutor för varje 

nytt tecken samt en rörelselinjer. Barney upprepar hans meddelande, fortfarande i samma 

typsnitt som i deras föregående samtal, vilket gör att även läsare som inte kan amerikanskt 

teckenspråk förstår.103 

Husets invånare är samlade på taket i nästa ruta och Clint börjar prata. Han börjar med 

att berätta om sin nya situation som döv och meddelar att hans bror ska tolka medan han 

tecknar: ”I’m deaf and we need to talk. So… So I’m gonna sign what I have to say. I need the 

practice and I’m not gonna hide anymore.”104 Här tar Clint kontroll över sin egen identitet 

som crip, som döv, men även över sitt eget narrativ.  

Hans tal fortsätter under tidningens sista sidor men det skildras endast i tecken. Barneys 

pratbubblor är blanka eftersom han sitter med ryggen till Clint, vilket innebär att Clint inte 

kan läsa hans läppar.105 Läsare som inte kan amerikanskt teckenspråk tvingas att tolka de 

bilder som finns, eller faktiskt söka efter tecknen på Internet. Båda sättet tvingar dock läsaren 

att interagera med serien på en annan nivå än vanligt. 

Talet är sammanvävt med bilder som skildrar konsekvenserna av Clints plan. De 

skildrar medvetslösa medlemmar ur den ryska maffian, brinnande bilar och förstörda saker. 

Själva talet slutar i ett tecken där höger hand dras över bröstet, Clint yttrar ordet: ”We.”106 och 

alla husets invånare sträcker unisont upp knutna händer mot himlen. Hans dövhet är inte något 

som exkluderar honom från samhället i detta fall, då han har Barney som tolk, utan något vars 

fysiska uttryck (teckenspråket och den sista handuppsträckningen) skapar en gemenskap 

mellan alla i scenen. 

Fraction och Ajas Hawkeye-serie följer inte det typiska handikappnarrativ som Mitchell 

och Snyder lägger fram. Dövheten är inte något som ska övervinnas eller helas. Inte heller är 

det något som osynliggörs eller ignoreras när det inte längre är relevant för handlingen. Clints 

funktionsvariation är en del av hans nya vardag och porträtteras på det sättet. 

                                                           
103 Fraction & Aja, Hawkeye #19, 2014, s. 23. 
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106 Ibid., s. 26. 
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Teckenspråket är sannerligen något som inkluderar döva (främst amerikanska) läsare 

men det skapar också en inkludering i själva berättelsen då det finns andra personer än Clint 

som tecknar. Clint är inte ensam, som så många andra personer med funktionsvariationer 

porträtteras, utan han har en grupp människor som är villiga att anpassa sig till andra 

kommunikationssätt. 

 

“You have been deafened partially” 

Cripteorin strävar efter att problematisera normalitet när det gäller funktionalitet och det är 

just här som Hawkeye har en enorm subversiv potential.107 Då serien utgår ifrån Clints 

perspektiv placeras läsaren i samma situation som honom då han blir döv. Både läsaren och 

Clint går igenom denna erfarenhet, om än tillfälligt i den funktionsdugliga läsarens fall. 

Användningen av seriemediet på det här viset är i sig ett motstånd mot konventionella 

föreställningar om vad som är normalt. Denna skildring ställer också frågan vem serien är 

skriven för. Bilder och typiska element för den tecknade serien som exempelvis pratbubblor 

gör berättelsen begripligt för en normat-läsare men som döv (eller någon som av andra skäl 

förstår amerikanskt teckenspråk) skildras berättelsen tydligt och klart utan tveksamheter eller 

tolkningar genom användningen av teckenspråk i rutorna. Illustratören till Hawkeye, David 

Aja, skriver rakt ut på Twitter i samband med tidningens publicering: “If while reading 

Hawkeye #19 you feel you don’t get it all, if you find obstacles, congrats, you’re starting to 

learn what being disabled is.”108 

 Danger-Russell menar att seriemediet är ett perfekt rum för marginaliserade röster att ta 

plats i. Hon skriver att:  

 

Comics, though not widely recognized as a valid literary field or art form, also create 

the perfect space for the expression of voices that have been previously marginalized 

and silenced, because comics use many methods to convey narratives, including 

interior, silent voices. […] This includes the stories of ethnic and religious minorities, 

people of various sexual orientations, children, adolescents and females.109 

 

Hon skriver inget om personer med funktionsvariationer utan fokuserar främst på genus men 

jag anser att hennes belägg fungerar på samma sätt även i denna fråga. Hon fortsätter även 

                                                           
107 McRuer, 2006, s. 2, 7. 
108 David Aja, If while reading Hawkeye #19 you feel you don’t get it all, if you find obstacles, congrats, you’re starting to 
learn what being disabled is, [Twitter] 30 juli, 2014, https://twitter.com/davaja/status/494525161345785856 (Hämtad 26 
december 2016). 
109 Danger-Russell, 2013, s. 92. 
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med att säga att: “Giving a voice to the silent or silenced is difficult to convey in prose, yet 

the narrative strategies of comics, in combining the textual and the visual, opens up dialogic 

communication.” I Hawkeye är det just samarbetet mellan text och bild som öppnar för dessa 

teman om kroppslig funktionalitet och seriemediet står för en stor del av det framgångsrika 

utförandet. 

Efter att lönnmördaren Kazi och den ryska maffian är besegrad i den allra sista 

tidningen i Fraction och Ajas berättelse om Hawkeye pratar Clint med sin bror Barney i 

telefon. Som döv borde inte det fungera utan ett visuellt hjälpmedel men efter samtalets slut 

följer en närbild på Clints högra del av ansiktet. Rutan fokuserar på hans öra, speciellt den lila 

hörapparaten som sitter där.110 Clint har alltså genom seriens gång accepterat sin dövhet men 

också valt att hantera den genom teknik. Detta skulle kunna ses som en narrativ protes men 

även i senare serier är Clints hörapparat ingen absolut säker lösning. Även med den uppfattar 

han inte alltid vad människor säger och den är också en symbol för hans tillstånd som döv.111 

Jonathan W. Gray använder sig också av Mitchell och Snyders teorier om narrativa 

proteser i sin text om förlaget DC:s superhjälte Cyborg. Han anser att Cyborgs 

förhållningssätt till sin funktionsvariation inte tillåts att förändras, eftersom superhjältegenren 

i sin grund är statisk, inte ens för att passa in med moderna normer kring kroppslig 

funktionalitet.112 I Hawkeye får Clint inte genast en mystisk läkning för sin dövhet även om 

han avbildas med en hörapparat i slutet och hans attityd till sin nya tillvaro ges plats att 

utvecklas i berättelsen. Clint accepterar i slutändan sin dövhet och porträtteringen av både 

hans dövhet och Barneys tillvaro som rullstolsbunden är realistisk, för att vara en 

superhjälteserie.    

Hawkeye #19 är den enda tidningen som verkligen fokuserar och tydligt visualiserar 

Clints dövhet genom seriemediets traditionella verktyg men även i senare Hawkeye-serier 

dyker teckenspråk och läppläsning upp ibland. Dövheten är något som fortsätter i senare 

serier på olika sätt. Clint talar om sig själv som döv och i möte med maskerade superhjältar är 

han ibland tvungen att be dem att dra upp masken över munnen då han inte har på sin 

hörapparat och inte kan läsa läppar genom masken.113 Ibland dyker det även upp tomma 

pratbubblor och teckenspråk som en referens till Fraction och Ajas Hawkeye-berättelse.114 I 

                                                           
110 Matt Fraction & David Aja, Hawkeye #22, New York: Marvel Comics, 2016, s. 33. 
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senare serier är hans dövhet till och med något som Clint använder till sin fördel. För att 

slippa lyssna (och sedan fullfölja) sin överordnades instruktioner kastar han exempelvis iväg 

sin hörapparat och påstår att han tappade den.115 Även i senare serier uppkommer det alltså 

ingen magisk enkel lösning på “problemet”. Till skillnad från skildringen av Clints dövhet på 

1980-talet dyker ingen narrativ protes á la Mitchell och Snyder upp, utan Clints 

funktionsvariation är något konstant och självklart i hans berättelser.  

  

Slutdiskussion 

Fraction och Ajas Hawkeye visar hur funktionalitet kan porträtteras och hur 

porträtteringen av funktionsvariationer, i det här fallet främst dövhet, kan problematiseras, 

även i en sådan statisk genre som superhjältegenren. Serieskaparna ignorerar inte kroppsliga 

begränsningar som är kutym i genren och har varit i många år utan möter och spelar på denna 

konvention. Fraction och Ajas protagonist Clint Barton lyckas med att vara både superhjälte 

och crip utan att någon del av hans identitet faller bort. 

Hawkeye visar hur porträtteringen av dövhet kan problematiseras genom den tecknade 

seriens element, inte på grund av eller trots dem. Seriemediets element kan rentav göra det till 

ett perfekt medium för att skildra alternativa upplevelser och normbrytande erfarenheter, 

speciellt när det gäller kroppslig funktionalitet. 

I Hawkeye-serien problematiserar inte bara föreställningar och förväntningar om 

funktionalitet i superhjältegenren men också hos läsaren. Användandet av teckenspråk och 

pratbubblor som är tomma, delvis tomma på text eller fylld av oklar och rörig text engagerar 

läsaren i berättelsen. Det förskjuter dessutom den hörande läsarens normat-position och 

skildrar en version av att leva i en döv värld där de allra flesta är hörande. 

Hawkeye #19 börjar med en medicinsk inledning men utvecklas sedan till en mer social 

skildring. Detta narrativ speglar därigenom cripteorins utveckling från en medicinsk 

vetenskap till en mer social. Genom att förhålla mig till Mitchell och Snyders teorier om 

narrativa proteser och handikapp-berättelser samt till grundläggande cripteori har jag kunnat 

visa hur Hawkeye-serien följer och avviker från dem och hur den därigenom problematiserar 

kroppslig funktionalitet och normalitet. Genom att skildra dövhet på detta omslutande vis i en 

så stor superhjälteserie som Hawkeye normaliseras dövas erfarenheter och funktionsdugliga 

läsare engageras i nya tankeväckande upplevelser.  
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Sammanfattning 

Inspirerad av min personliga reaktion av att läsa Matt Fraction och David Ajas 

superhjälteserie Hawkeye, och speciellt tidningen där protagonisten i serien plötsligt blir döv, 

har jag undersökt hur serien arbetar med föreställningar och normer om funktionalitet.  

Tidigare forskning inom just den smala intersektionen av cripteori och/eller 

handikappforskning samt forskningen av superhjälteserier har främst fokuserat på 

superhjälteseriernas så kallade Silverålder, vilket är åren mellan 1960 och 1980. 

Efter en kort introduktion till Hawkeyes fiktionella historia i förlaget Marvels 

serieuniversum och hanteringen av handikapp i tidigare tecknade serier diskuterar jag i 

analysen hur tematiken av funktionsduglighet och funktionsnedsatthet porträtteras. Jag 

undersöker såväl den visuella som den textuella skildringen samt hur denna tematik 

problematiseras, i själva berättelsen men även för läsaren, i seriens utformning.  

Jag använder mig av Mitchell och Snyders teorier om narrativa proteser och handikapp-

narrativ för att undersöka hur Hawkeye förhåller sig till dessa. I början av Fraction och Ajas 

berättelse om Clint Barton följer handikapp-tematiken deras teori om narrativa proteser och 

det nedtystande och/eller ignorerande av handikappet som litterära skildringar av 

funktionsnedsättningar vanligtvis följer. När dövheten sedan tar plats i berättelsen förändras 

den attityden och Hawkeye #19 och senare serier bryter starkt mot dessa konventioner.  

Resultatet av denna analys är att tecknade serier, i egenskap av sin speciella medieform, 

är synnerhet är väldigt bra lämpad för att skildra alternativ funktionalitet och serieskaparna till 

Hawkeye använder detta till sin fördel för att avbilda Clints upplevelse av tillfälliga skador 

och dövhet.  
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