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Sammanfattning/Abstract 

The aim of this study is to analyse how pornography is used in the American comics X-Men, 

published by Marvel under the authorship of Chris Claremont. 

I have applied Butler and MacKinnons theories about pornography as a performative speech, 

to this special art form. I have also investigated how censorship has influenced the comics 

evolution and whether it has affected the way women and sexual and ethnical minorities are 

represented. To corroborate how these theories apply, I have analysed three main female fig-

ures in The X-Men comics - Storm, Phoenix and Shadowcat - and I have tried to identify how 

they relate to existing stereotypes. 

The conclusion of this essay is that the women characters in X-Men break the existing stereo-

types and create new implications. This reinforces Butler’s theory about the possibility to re-

verse hate speech and diminishes MacKinnons perspective of pornography as an imperative.  
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Presentation och syfte. 

I fig. 1 i bilagan, presenterar Trina Robbins för oss ett vanligt argument när det gäller kvinnli-

ga hjältar skrivna av manliga författare.1 Bilden kan inte bli mer tydlig. I första rutan ser vi en 

superhjälte som påminner om Superman, men istället för S på bröstet är det en spermatozoid: 

den patriarkala ultimata hjälten. När han blir konfronterad av författaren (eller författarens 

karikatyr) försvarar han sig genom att påpeka att kvinnorna har fått Superwoman och Won-

derwoman av patriarkatet, dvs. kvinnliga ekvivalenter till den manliga hjälten. I det vänstra 

nedre hörnet på andra rutan står det ”Cartoonist tip! Basic formula for female super-hero”, 

som föreställer en storbystad kvinna med osannolikt smal midja. I de efterföljande rutorna 

trampar författaren på Superman/patriarkatet och kastar bort det: ”My role models do not 

wear bikinis, got it?” 

Trina Robbins skämtteckning beskriver motsättningen mellan stereotyp och förebild. Na-

tionalencyklopedins definition av stereotyp är: ”förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning 

om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller 

kön”. En förebild å andra sidan är ett ”med positiv värdering efterföljansvärt exempel”, med 

andra ord ett ideal att eftersträva. Trots att Robbins inte använder sig av ordet stereotyper, kan 

hennes ordval ”formula” tolkas som recept, ett recept som man kan använda sig av för att 

lyckas med en standard produkt: kvinnliga hjältar. Det är inte konstigt att stereotyper har en 

dålig klang i litteratur och att använda sig av sådana betyder en begränsning i karaktärens djup 

och reflekterar ofta fördomar. Stereotyper av kvinnor, etniska minoriteter, homosexuella m.m. 

har en tendens att förnedra och avväpna dessa grupper. Det som provocerar Robbins är att 

                                                                 
1 Trina Robbins, From Grils to Grrrlz: A History of the ♀ Comics from Teens to Zines, Chronicle Books (Hong 

Kong, 1999), s. 111. 
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kvinnostereotyper används av comics författarna som förebild för eventuella unga kvinnliga 

läsare.  

Pornografi är en industri som använder sig av stereotyper. Nationalencyklopedin definierar 

pornografin som ”sinsemellan mycket olika, i underhållande och lustframkallande syfte fram-

ställda beskrivningar av människans erotiska liv”. Och senare ”pornografin verkar alltid ut-

trycka ett begär och handla om lustbestämda fantasier”. Men Nationalencyklopedibegreppet 

saknar även en antydan till en feministisk läsning. Inget sägs där om vem pornografin är till 

för (män), om det finns ett objekt eller ett subjekt, och i så fall vilka de är. Eftersom comics 

också är en industri vilkas konsumenter är framförallt män, är det inte svårt att förutsätta att 

de kvinnliga karaktärerna skapas för att tillfredställa den manliga fantasin, och då är det också 

passande med användning av samma stereotyper. På det här sättet blir comics-genren en slags 

mildpornografisk representation. Då är det lämpligt att använda teorier som handlar om just 

pornografi för min analys.   

Problemet med stereotyper och pornografi har granskats av Judith Butler och Catharine 

MacKinnon från två olika fronter. Det kontroversiella i deras diskussion är om pornografi, när 

den förmedlar sitt budskap, skapar en egen kategori där språket (speech) ändrar betydelse och 

där kvinnorna är de stora förlorarna. I Only Words är MacKinnons resonemang att pornogra-

fin har en performativ makt, som skapar förtryck, medan Butler nonchalerar denna makt och 

kontraargumenterar MacKinnons idéer i Excitable Speech: A Politics of the Performative. 2 

Butler menar att pornografin är fantasier, mäns önsketanke som inte går att förverkligas. But-

ler accepterar pornografin som performativ, men inte så som MacKinnon, som också ser den 

som ett imperativ. I min analys ska jag undersöka hur Butlers och MacKinnons teorier kan 

tillämpas i studien av de kvinnliga karaktärerna i serierna, för att granska om de är stereotyper 

eller om de kan läsas som förebilder.  

En komplikation i att fullgöra en analys av serier är att man måste betrakta text och bild 

både separat och i förhållande till varandra. Som jag tidigare hävdat är bilderna mildpornogra-

fiska och därför måste vissa frågor ställas. Hur konstrueras kvinnliga kroppar i serierna? Har 

etnicitet en framträdande roll? Till vem är bilderna adresserade? Dvs. vem är objekt och vem 

är subjekt? Framförallt är det viktigt för analysen att bekräfta om bilderna verkligen har ett 

pornografiskt innehåll.  

                                                                 
2 Judith Butler, Excitable Speech:  A Politics of the Performative, Routledge (New York, 1997).  
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I X-Men serierna, lämnar bilden ett pornografiskt intryck, medan texten ofta går emot detta 

intryck; man kan tala om ambiguitet mellan dessa medier. Texten visar ofta handlingskraftiga 

kvinnliga karaktärer som är motsats till de passiva kvinnorna i pornografin, dessutom är det 

sällan de representeras i en sexualiserad kontext. Eftersom pornografin huvudsakligen är rik-

tad till män, och denna ambivalens med texten inte kan behandlas med pornografi som ut-

gångspunkt, väcks frågan om möjligheten till en dubbeladressat i comics-genren, där texten 

syftar till att tilltala kvinnor som en del av läsarkretsen.  

I min undersökning kommer jag att studera tre av de genomgående karaktärerna i X-Men 

och dekonstruera dem för att söka stereotyper.  Jag ska koncentrera mig på det jag kallar för 

”andra vågen” i X-Men, som börjar 1974 när författaren Chris Claremont tar över Stan Lees 

arbete, för att presentera en ny grupp av hjältar med mångkultur och starka kvinnliga figurer 

som tema. Med starka kvinnliga figurer menar jag kvinnor som har en framträdande plats, 

som har ledaregenskaper, karaktärsdjup och som bryter med stereotyper. Ororo Mon-

roe/Storm och Kitty Pryde/Shadowcat är karaktärer skapade av Claremont; Jean Grey skapa-

des av Stan Lee (med alias Marvel girl) och utvecklades av Claremont till nya höjder med den 

nya alias Phoenix. Som jag tidigare nämnt kommer jag att (inledningsvis) behandla bilderna i 

X-Men som mildpornografi, eftersom de representerar kvinnliga kroppar på ett översexualise-

rat sätt för att åtrå det manliga ögat. Min avsikt är att avgöra om de också är feministiska och 

besvara frågan om förebilder, till skillnad från vad Robbins anser, kan bära bikinis. Kortfattat: 

är kvinnorna skapade för att tilltala eventuella kvinnliga läsare eller för att tillfredställa män-

nens fantasi? Hur fungerar stereotypen i de här föreställningarna?  

 

1.2 Comics historik. Tema. 

Jag ska behandla Marvel och DC-serier som en genre i sig själv och för att skilja dem från 

andra sortens tecknade serier förhåller jag mig till de med den engelska benämningen comics. 

Det som grundar mitt beslut är att det finns visa stilistiska drag och ett visst tema som gör det 

lätt att identifiera de amerikanska hjälteserierna från andra tecknade serier som t.ex. det ja-

panska fenomenet ”manga” eller fablerliknande serier som Kalle Anka mm. Stilistiskt försö-

ker comics att vara verklighetsbaserade: både objekt och personer har i stort sett normala pro-

portioner och de speglar hur världen (i synnerhet USA) ser ut i en viss tidsperiod. Marvels 

och DC:s gemensamma tema är hjälten och kampen mellan det onda och det goda. En annan 
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aspekt som har bidragit till att göra serierna homogena är att deras innehåll länge har varit 

reglerat med en del riktlinjer om hur och vad som fick skrivas i serierna.   

X-Men gavs ut för första gången 1964 i samband med en ny våg av comics utgivna av 

Marvel med Stan Lee som redaktör. Den nya tendensen i comics skrivande handlade om hur 

karaktärerna beskrivs. De nya hjältarna var samhällskritiska, de tvingades hantera personliga 

problem under seriernas gång och de konfronterades med moraliska dilemman. Temat blir allt 

oftare att med stor makt tillkommer stort ansvar. Två bra exempel på den nya perioden är Pe-

ter Parker/Spiderman (1962) och Benjamin Grimm/The Thing (1961). Parker får sina super-

krafter genom ett bett från en radioaktiv spindel, som gör honom till en mänsklig spindel, och 

Grimm får, liksom de andra karaktärerna i Fantastic Four, sina krafter i rymden genom radio-

aktiv strålning. Medan Parker måste hantera sin skuld över sin farbrors död (i samband med 

ett dåligt beslut om hur Spiderman ska använda sina krafter), blir Grimm missbildad i sam-

band med strålningen (därför namnet ”The Thing”), vilket orsakar hans bitterhet. I Superhe-

roes: A Modern Mythology, fastställer Richard Reynolds de sistnämnda karaktärernas avgö-

rande roll i comics utvecklingen. 3 Hjältarna problematiseras och linjen mellan god och ond 

blir allt suddigare.  

Denna fördjupning i karaktärernas personlighet kan förklaras med den politiska atmosfär 

som rådde i USA med utgång av Kalla Kriget, när kärnvapenhotet gör inträde. USA befinner 

sig i en stor intern kris, när känslorna gentemot kommunismen går från sympati till paranoia. 

Vietnamkriget håller på ”amerikaniseras”, dvs. kriget blir statens angelägenhet och en krigs-

förklaring erfordras. Konsekvensen är att känslan av patriotism börjar ifrågasättas alltmer, när 

unga amerikaner dör i ett krig som inte alla i USA:s stödjer, eftersom landet har viktigare an-

gelägenheter att prioritera, som t.ex. sociala orättvisor. Många upplever kriget enbart som en 

distraktion från de interna problem som USA måste hantera. Människorättrörelserna sätts 

igång, där antikrigsrörelserna blandas med bland annat feminism och antirasiströrelserna. I 

epicentrum för denna period, med Kubakrisen år 1962 och President Kennedys mord i no-

vember 1963 föds X-Men. När kärnvapenhotet är så påtagligt, blir X-Men-figurerna en del av 

comics reaktion mot förändringarna och riskerna i omvärlden där de stora makternas ansvar i 

världens konflikter blir ett moraliskt dilemma. Medan Peter Parker och Benjamin Grimm är 

offer för olyckor där radioaktiv strålning är inblandad, är X-Men söner och döttrar till perso-

ner som kommit i kontakt med radioaktiva ämnen pga. kärnvapensindustrin: ”[M]utants are 

                                                                 
3 Richard Reynolds, Superheroes:  A Modern Mythology, University Press of Mississippi (Jackson, 1994). 
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therefore ‘children of the atom’ – by-products of Cold War nuclear testing.” (Reynolds, s. 84). 

När mutanterna föds och inte blir, får vetenskapens handlingar konsekvenser som sträcks 

fram i tiden och som påverkar mänsklighetens framtid. Spiderman, The Thing och X-Men är 

en konsekvens av maktmissbruk, men som övermänniskor måste deras personliga intressen 

stå åt sidan och de måste kämpa för allmänhetens bästa, och på det sättet blir deras uppoffring 

ett moraliskt budskap.   

Nutidens serier har till viss del lämnat denna utläggning åt sidan och förklarar mutanternas 

existens som ett utvecklingsprång i den naturliga evolutionen av människorna. X-Men kallas 

då för homo-superior, nästa schablon efter homosapiens. Antagonismen mellan båda sortens 

människor handlar om överlevnad och det påminner om de mekanismer som utlöses när en 

majoritet känner sig hotat av en ny minoritet. När mutanterna diskrimineras p.g.a. deras olik-

heter, och när de kämpar för att få samma rättigheter som andra medborgare blir deras kamp 

en återspegling av kampen som andra diskriminerade grupper för i samhället. Parallellen går 

så långt att det i serierna grundas en antimutantgrupp med syfte att underminera mutanterna; 

gruppen kallas för ”Purity”, renhet, vilket syftar på extrema gruppers åsikter om rasrenhet. 

När avskyn för mutanterna ökar, vill vissa politiker föra en folkregistrering för att hålla koll 

på mutanterna och deras verksamheter. Detta påminner om metoderna som användes i Nazi-

tyskland, när judarna användes som syndabockar för landets sociala och ekonomiska problem. 

En karaktär som tydligt reflekterar detta politiska budskap är Magneto, som är invandrad till 

USA efter att som jude ha överlevt förintelsen i Tyskland. När hotet av en återupprepning av 

historien närmar sig bestämmer han sig för att betala med samma mynt och förtrycka männi-

skorna för att inte själv bli förtryckt. Detta tolkar jag som en allegori, en kritik mot den israe-

liska statens agerande i Palestina, där ett tidigare förtryckt folk intar förtryckarens roll, en 

påminnelse om människans tendens att upprepa intoleransens gamla mönster och misstag.  

På det sättet skiftar X-Mens tema från vetenskapens påverkan i människornas framtid och 

utvecklingsrisker (och däremot behovet av ansvar) till ett nytt intresse: mångkultur och tole-

rans. Detta skifte går hand i hand med Claremonts verksamhet i serierna. När X-Men började 

1964 med mutanter som Angel, Cyklops, Professor Xavier och Jean Grey var seriens popula-

ritet måttlig. Det var inte förrän 1974 som X-Men fick sin oerhörda framgång. Det var då Stan 

Lee lämnade författararbetet till Claremont som introducerade nya figurer med mångfald som 

huvudtemat. De nya hjältarna är den kanadensiske Wolverine, tysken Nightcrawler med blå 

hud och skrämmande gula ögon, ryssen Colossus och afrikanska Storm, som därmed blir den 

första afroamerikanska kvinnliga hjälten. Denna mångfald har använts i olika avsnitt för att 
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framställa intriger och konflikter. Vardagskonfrontationer och hur hjältarna hanterar sina per-

sonliga olikheter blir ett vanligt motiv i serierna, men alltid enade p.g.a. deras grupptillhörig-

het. Huvudtemat i serierna är hur hjältarna omhändertas av professor Xavier, en medelålders 

rullstolbunden man med psykiska krafter, som agerar som mentor och skyddar alla mutanter 

från den aggressiva värld som inte accepterar deras existens och viceversa: världen från 

homo-superior som löper amok och vill erövra den.  

 

1.3 Censur.  

Amy Kiste Nybergs avhandling Seal of Approval: The History of the Comics Code, är en 

historisk granskning av den självcensur som comics-industrin i USA:s upprättade sedan 50-

talet.4 ”Comics Code” är en regelbok som kontrollerade vilka ämnen som fick behandlas i 

serierna och som begränsade bildens explicita innehåll. Reglerna var en överenskommelse 

mellan de olika förlagen för att lätta på trycket som fanns på comics-industrin, som hade an-

klagats för att korrumpera unga människor. Kodens första version uppkom 1954. De comics 

som gick igenom censuren fick det som kallades för ”Seal of Approval”. Bland annat kunde 

reglerna handla om att man inte fick smutskasta regeringen, och gav också riktlinjer för hur 

våld och sex fick framställas. Det ”avvikande” fick inte plats. En sådan censur har självklart 

påverkat genrens utveckling, eftersom den har dikterat vad comics fick och inte fick handla 

om.   

Bradford W. Wright redogör i Comics Book Nation: The Transformation of Youth Culture 

in America att Stan Lee var en av de första att publicera utan kodens tillstånd.5 Orsaken var att 

fram till 1970 var det förbjudet att nämna narkotika i comics-skrivandet. Stan Lee fick dock 

ett uppdrag från USA:s hälsodepartementet att skriva ett antinarkotikainlägg i Spiderman, 

vilket han accepterade. Trots att meddelandet var mot droger, fick inte Spidermanavsnitten 

”Seal of Approval” eftersom koden förbjöd att överhuvudtaget nämna droger i serierna. Stan 

Lee publicerade boken ändå, vilket definieras av Wright som en ”audacious move”. Spider-

man såldes som vanligt och denna handling orsakade en redigering av koden, år 1971. Där 
                                                                 
4 Amy Kiste Nyberg, Seal of Approval: The History of the Comics Code, University Press of Mississippi  

(Jackson, 1998).  
5 Bradford W. Wright, Comics Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America, The Johns Hopkins 

University Press (Baltimore, 2003).  
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slog man fast att man fick skriva om droger men att ”narcotics or Drug addiction shall not be 

presented except as a vicious habit” (”Comics Code” 1971).6 Detta ledde eventuellt till för-

ändringarna i hur censuren fungerade.  

Idag får i stort sett vilket ämne som helst tas upp, efter den sista redigeringen av koden 

1989, som bland annat öppnade möjligheten att inkludera karaktärer som tillhör sexuella mi-

noriteter i serierna. Eftersom den nya redigeringen av koden förbjuder att använda kränkande 

stereotyper för beskrivningen av etniska, religiösa och HBT-grupper, blev det möjligt att ska-

pa homosexuella hjältar, vilket innan dess var otänkbart. Claremont har skrivit om homosexu-

ella förhållanden i comics, bland annat det lesbiska paret Destiny/Mystique, som tillsammans 

uppfostrade dottern Rouge. Claremont fick inte säga rakt ut att Destiny var homosexuell när 

han skapade henne år 1981, men med ändringarna i hur homosexualitet fick hanteras blev 

hennes sexuella läggning mer och mer öppen fram tills idag. I Destinys biografi på Marvels 

officiella webbsidan (www.marvel.com) definieras hon som homosexuell, och hennes förhål-

lande till Mystique är fullt accepterat. Dock är Destiny numera död i serierna, vilket brukar 

vara utgången för icke populära karaktärer. Trots att censuren inte längre explicit regleras av 

förlagen, beror comics överlevnad på sålda nummer, och ofta måste författarnas progressiva 

idéer ge vika för publikens krav.  

 

1.4 Litteraturval och genus.  

Wrights Comics Book Nation handlar inte bara om comics-censur, men också om comics 

historiska utveckling från 1933 till slutet av 1900-talet. Den är också en socialantropologisk 

studie som undersöker hur de sociala förändringarna i det amerikanska samhället påverkade 

comics-skapandet, den utveckling som comics-genren gör från undergroundlitteratur till po-

pulärgenre, och de strategier som förlagen har använt för att växa i prestige och förvandlas till 

en storindustri med aktier i Wall Street som expanderas än idag.  

Även om Wright inte fullt går in i genusfrågorna, finns det ett visst genusmedvetande i 

hans arbete. Han konstaterar bland annat att fram tills 1970-talet, hade comics varit en typisk 

manlig ungdomslitteratur, vilket hade påverkat hur kvinnorna gestaltades i dem (s.263). Tidi-

                                                                 
6  För denna uppsats har jag använt mig av ”Comics Code”-versionen som publicerades på slutet av Nybergs 

avhandling. 
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gare hjältinnor fungerade som stödkaraktärer eller antagonister till de manliga hjältarna som 

hade som funktion att förstärka den manlige hjältens ledarskap och styrka. Hjältinnorna, trots 

att de var starka, blev ofta räddade av den ofelbara hjälten. I andra fall, var hjältinnorna enbart 

karikatyrer på feminister:  

Characters like Thundra and the Man-Killer were caricatures of feminists, who despised all 

men. Similarly, an Avengers story in which the male superheroes battle their female counter-

parts belittled feminism as a “battle of the sexes,” in which the women call themselves the 

“Lady Liberators” and utter battle cries like “Up against the wall, Male Chauvinist Pig!” To 

make matters worse, the women superheroes later discover that they have been duped and ma-

nipulated by a villain posing as a female liberator. (s. 250)  

 

Wright ser en brytning med den forna traditionen av att gestalta kvinnor när X-Men blev om-

händertagna av Chris Claremont. Claremont skapar enligt Wright starka kvinnliga karaktärer 

som får en större roll i serierna och som undviker parodiering av feministerna: ”they [kvinnli-

ga hjältar] helped to expand the title’s appeal across the gender barrier, and The X-Men beca-

me one of the very few superhero titles to win a significant female following” (s. 263).  

Även Reynolds kommenterar förändringarna som Claremont för med sig till X-Men ut-

veckling. Men han påpekar att teckningstekniken också hade 

en viktig roll. Claremont jobbade hand i hand med tecknaren 

John Byrne, som bland annat kunde göra bilderna mer rörliga, 

vilket var perfekt för action-delarna. Reynolds menar att även 

historierna var skrivna av både Claremont och Byrne, och att 

Byrne möjligtvis hjälpte till med karaktärernas utveckling, i 

synnerhet den interna konflikten mellan Wolverine och 

Cyclops. Det som Reynolds starkt förmedlar är sättet att 

förhålla bilderna och texten till varandra för en bättre analys 

av serierna. 

För min analys har jag dock valt att bortse från tecknarens 

medverkan i serierna, och därför fokuserar jag enbart på 

Claremonts författararbete och inte på dubbelhet 

författare/tecknare. Framför allt för att jag finner brist på 

överensstämmelse bland det som bilderna uttrycker och texten. 

Ett exempel är att bilderna i X-Men oftast är översexualiserade och knappt kan läsas som fe-

Fig. 2 - Omslagbild. (2004) Uncanny 

X-Men – The New Age, Vol. 1  
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ministiska, medan texten fungerar på ett annat sätt. Det är därför jag finner att författarens 

arbete är riktlinjen och den mest konsekventa i tecknade seriers handling. Eftersom jag försö-

ker analysera stereotyper, dvs. modeller som upprepas genom tiden, anser jag att konsekvens 

är det viktigaste elementet för min analys. Så tecknarna får tyvärr bli mer anonyma i min upp-

sats trots att bildernas betydelse kommer att undersökas.  

I min beskrivning av karaktären Phoenix använder jag mig av en svensk översättning av 

originalet från 1980-talet som gavs ut i samband med seriernas filmatisering. Tecknaren är 

den ovannämnda John Byrne, som tillsammans med Claremont upplevde seriernas guldålder. 

Kvinnor speglar Jane Fondaidealet: kropparna är mjuka och sunda, men inte muskulösa. Brös-

ten är stora men inte oproportionella som idealet på 1990-talet, vilket i min uppfattning har ett 

samband med sista redigeringen av ”Comics Code”, där en speciell reglering i hur kvinnorna 

fick representeras togs bort.7 Män å andra sidan visar redan en tendens att tecknas som body-

builders, med stor och proportionell muskulatur.  

Uncanny X-Men: The New Age har Alan Davis som huvudtecknare. Här har kvinnorna för-

lorat några centimeter i midjan och vunnit några på brösten. Idealen som återspeglas har när-

mat sig modeindustrin med osunda smala kroppar, och pornografins silikonbröst. Män å andra 

sidan har överdimensionerats och muskelmassa följer inte längre proportionerna, som visas på 

första bokens omslag i fig. 2. När män och kvinnor syns tillsammans blir skillnaderna ännu 

mer uppenbara. Männens kropp tar dubbelt så mycket 

utrymme än kvinnornas. Karaktären Storm har en 

ledares roll i de har upplagorna, så ambivalensen 

mellan text och bild är här som störst och den kommer 

jag att analysera.  

X-Men: The End, presenterar ett vanligt motiv i co-

mics-världen: slutet på hjältens historia. Till skillnad 

från de förra två studieexemplen är det här ett episkt 

drama med en början och ett slut. Slutet är hypotetiskt, 

för att inte undergräva framtidens utveckling av serien. 
                                                                 
7 ”Females shall be drawn realistically without undue emphasis on any physical quality” (“Comics Code” 1971). 

Detta utelämnades i den versionen som utkom år 1989.  

Fig. 3 – (2006) X-Men: The End.  Book 3 #3 
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I det här fallet baseras historien på det skrivna i mutanten Destinys dagböcker. Destinys för-

måga var att se in i framtiden och hon skrev ned sina tolkningar av synerna i dagböcker. Cla-

remont har använt dagboksintrigen för att skapa alternativa utvecklingar till berättelserna om 

X-Men och lösa problemet med huvudkaraktärernas död. I The End måste hjältarna kämpa 

mot en utomjordisk ras, som vill göra alla X-Men till slavar och erövra en galax långt ifrån 

jorden. Jorden är inte i direkt fara, men X-Mens existensen är hotad. Tecknare av serien är 

Sean Chen, som till skillnad från Davis och Byrne har ett mindre drastiskt sätt att differentiera 

män från kvinnor i bild. I fig.3 har vi X-23, Wolverines kvinnliga klon. Hon avbildas med 

spända ben och armmuskler, med adamantiumklorna utdragna i en långt ifrån passiv pose. 

Brösten är normalproportionerade och kanske den enda indikator om att kroppen tillhör en 

kvinna förutom ansiktet och hår. Hon påminner om en bodybuilder, en tendens som mer och 

mer manifesterats även i filmer, med fysisk starka kvinnliga karaktärer.  

Det som är framträdande i comics-utvecklingen är att det finns ett nära förhållande mellan 

comics och det amerikanska (västerländska) samhället. De förändringar som är på gång i 

samhället presenteras i ett nästan profetiskt sätt i comics-berättelsen. Kanske för att comics är 

adresserat till den grupp i samhället som tillhör den mest dynamiska i USA, de unga vita me-

delklassmännen. Förändringarna representeras också i bilderna, där de olika kroppsidealen 

som har dominerat det sista halvseklet står i fokus, och som ersätter varandra i strävande av 

den rådande estetiken.   
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2 Teori. 

2.1 Catharine MacKinnons Only Words: Om pornografins 
performativa makt.  

I Only Words debatterar Catherine MacKinnon sättet som pornografin tas i försvar av yttran-

defrihetslagar i USA.8 Ett performativt yttrande har makten att påverka, förverkliga något. Det 

”gör” genom sitt uttalande. MacKinnon förklarar att staten tolkar pornografin som icke-

performativ och därför utan agerandemakt. Enligt staten, handlar pornografin om idéer som 

inte nödvändigtvis måste besannas, det handlar om ”only words”. Med utgång från detta kon-

cept blir pornografen en artist, en konstnär som enbart uttrycker sig.  

MacKinnon har ett annat perspektiv på hur pornografin fungerar. För det första kan hon 

omöjligt se pornografin som ett icke-performativt yttrande. Från den stunden när kvinnor 

måste finna sig i situationer när de filmas när de blir våldtagna, degraderade och utsatta blir 

pornografin självförverkligande. Det vill säga att pornografin inte bara gör vad den säger men 

också genom att göra det skapar en egen kategori där kvinnor förlorar sin makt. MacKinnon 

kan inte se skillnaden mellan en våldtäkt ute på gatan och den som sker i kontrollerade former 

under pornografens öga. Hon menar att i USA finns det lagar som skyddar individen från 

”unconscious mental intrusion” (s. 16), men att pornografin inte omfattas av samma lag, trots 

att syftet med den är att väcka undermedvetna instinkter som har att göra med sex, makt och 

onani. Eftersom pornografins syfte är att skapa material som används till onani, faller porno-

grafin från sin idévärld och blir en fysisk gärning. Dessutom, menar hon att mannen som kon-

sumerar pornografi eventuellt kommer att vilja leva ut sin fantasi i verkligheten (”mimick-

ing”), och den verkligheten handlar om kvinnodegradering, diskriminering och förtryck. Por-

nografin blir en verklighet i sig själv. 

Konsekvensen av spridning av denna ”fantasi” är att kvinnor görs till arketyper, och att de 

bedöms med de ögonen som skapas av pornografi. MacKinnon diskuterar i synnerhet pa-

radoxen i Anita Hills juridiska fall, där pornografi och etnicitet också sammanflätas och på-

verkar hur kvinnor betraktas i domstolarna. I detta fall av sexuella trakasserier, den afroame-
                                                                 
8 Catharine MacKinnon, Only Words, Harvard University Press (Cambridge Mass., 1993).  
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rikanska Hill anklagade sin chef i justitierådet, Clarence Thomas, för att verbalt ha trakasserat 

henne sexuellt. Hills trovärdighet ifrågasattes och hon förlorade fallet. MacKinnon förklarar 

att detta beror på den standard som pornografin har skapat: 

Once you are used for sex, you are sexualized. You lose your human status. You are sex, there-

fore unworthy of belief and impossible to violate. Your testimony that you were sexually abused 

proves your abuse, which defines you as sex, which makes it incredible and impossible that you 

were sexually abused. In a world made by pornography, testimony about sexual harassment is 

live oral pornography starring the victim. (s. 67) 

 

Med detta menar MacKinnon att när Hill uttalade det som hade hänt henne, blev orden ett 

citat, där skulden och ordens innehöll transfererades till henne. Hon ansågs inte längre trovär-

dig vilket MacKinnon relaterar med faktumet att Anita Hill är både svart och kvinna: ”The 

offensiveness, the dirt, the uncleanness stick to the woman, the woman of color in particular” 

(s. 66). Pornografin är ursprunget till denna sociala uppfattning som skadar en redan svag 

grupp: kvinnorna. 

Sammanfattningsvis ser MacKinnon yttrandefrihet och jämställdhet som motsatser i USA:s 

lagar. Rädslan för att applicera censur, gör det omöjligt att inse skadan som pornografin inger 

samhället, i synnerhet kvinnorna. MacKinnon tror på en kriminalisering av pornografi p.g.a. 

det kränkande innehållet, som har som konsekvens en nedvärdering av kvinnorna och ett för-

svagande av denna redan svaga grupp. Eftersom i det här fallet censuren skulle appliceras på 

en stark grupp/industri (pornografins), inte finns det någon anledning att läsa den som ett hot 

mot yttrandefrihet och demokratin.   

I min uppsats ska jag analysera hur pornografin fungerar i serierna. Det som skiljer min 

analys från MacKinnons är att serierna inte använder sig av levande modeller för att illustrera 

kvinnor. Hur fungerar pornografin i så fall? Är det lika kränkande? Kan det användas för att 

skapa fördomar och som ett performativt språk?  

  

2.2 Judith Butler: Pornografin och censur.  

I Excitable Speech, diskuterar Butler Catharine McKinnons arbete Only words, och por-

nografins performativa makt, när den läses som en form av hatspråk: ”[McKinnons] analogy 

rests upon the assumption that visual image in pornography operates as an imperative, and 
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that this imperative has the power to realize which it dictates” (s. 65). Butler avlägsnar denna 

tanke och beskriver den som inkongruent. Hon accepterar att pornografin är performativ, men 

hon menar att pornografi också skildrar hellre än beordrar: 

The imperative “do this” is less delivered than “depicted”, and if what is depicted is a set of 

compensatory ideals, hyperbolic gender norms, then pornography charts a domain of unrealiz-

able positions that hold sway over the social reality of gender positions, but do not, strictly 

speaking, constitute that reality. (s. 68)  

 

Butler kallar pornografin för allegori, bland annat av kvinnlig underordning, som egentligen 

är något som man kan tolka som ett manligt önsketänkande, och som inte går att besanna i 

den sociala verkligheten. På det här sättet öppnar Butler möjligheten av att tolka pornografi 

feministisk genom att motstå ”the literalization of this imaginary scene” (s. 69), dvs. utan att 

tolka pornografin som verklighet. Butler menar att MacKinnon argumenterar emot sitt eget 

resonemang av pornografin som imperativ, när hon talar om att pornografi ser kvinnor som 

om de vore sexuellt underordnade. MacKinnons ordval bekräftar att kvinnor i pornografin inte 

är representerade som de är, utan som en allegori av underordning.  

Förutom pornografi, diskuterar både Butler och MacKinnon censur. MacKinnon har, som 

jag tidigare beskrivit, en särskild syn på censur: att den bör tillåtas i vissa sammanhang, när 

den har som syfte att beskydda svaga grupper, som i fallet av pornografi och uttrycket av t.ex. 

högerextrema åsikter. Men Butler ser en risk hellre än en möjlighet i denna användning av 

censur. Eftersom man för att kunna censurera pornografin måste använda sig av begreppet 

obscenitet, är risken att censur också kommer att användas för att förbjuda och kontrollera 

vissa minoritetsspråk, som gay- eller afroamerikanlitteratur. Comics-industrin är ett bra ex-

empel på hur censur kan användas för detta syfte: tidigare versioner av koden förbjöd att ut-

trycka alternativa sätt av samlevnad än giftermål, samtidigt som ”onormala” former av sexua-

litet inte fick beskrivas. Detta gjorde det omöjligt för författarna att skapa karaktärer som till-

hörde sexuella minoriteter.     

Men det finns alternativ till censur. Butler tar i sista kapitlen av Excitable Speech upp språ-

kets ändrande karaktär. När, med ett politiskt syfte, den ordinära betydelsen av ett uttalande 

byts ut mot ett annat, får uttalandet ny kraft. Det gamla ordets innehåll raderas och ordet får 
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en ny betydelse vilket Jacques Derrida kallar för ”reinscription”, att återskriva.9 Butler disku-

terar Derridas teorier bland annat i samband med Althussers begrepp ”interpellation”, som 

innebär att språkets uttryck av sociala konventioner konstituerar subjektet, det egna jaget. 

Man kan existera socialt p.g.a. sådana “interpellations” eller benämningar. 

The performative is not a singular act used by an already established subject, but one of the 

powerful and insidious ways in which subject are called into social being from diffuse social 

quarters, inaugurated into sociality by a variety of diffuse and powerful interpellations. In this 

sense the social performative is a crucial part not only of subject formation, but of the ongoing 

political contestation and reformulation of the subject as well. The performative is not only a 

ritual practice: it is one of the influential rituals by which subjects are formed and reformulated. 

(s. 160) 

 

Jag sammanfogar detta med användningen av ordet ”queer” som hatspråk, som Butler disku-

terar i introduktionen till Excitable Speech. När ordet queer togs över av HBT grupper fick det 

ett politiskt innehåll. Det ordet som tidigare varit ett öknamn för homosexuella och andra sex-

uella minoriteten fick istället representera HBT-gruppen på ett positivt sätt, med en identitet. 

Ännu viktigare, detta ord bekräftade existensen av homosexuella som en social grupp. Detta 

försvagade ordet queers sårande makt. På samma sätt, borde det vara möjligt att återskriva 

innebörden av pornografin och avveckla dess sårande makt.   

Jag vill undersöka hur Butlers teorier kan användas i min analys av X-Men. Som jag tidiga-

re har framställt, ska jag behandla kropparnas gestaltning i X-Men som milt pornografiska. De 

är, för att använda Butlers ord, ”hyperboliska”. En fantasi, där kroppar är perfekta till över-

drift. Men kränker de kvinnligheten? Är de en form av hatspråk och ett system för att för-

trycka kvinnor genom att ange omöjliga ideal skapade enbart för män? Och i så fall, vad hän-

der då när språket sätts i rörelse? När de idealiserade kropparna får innehåll och röst, blir por-

nografins betydelse återinskriven?  

 

 

                                                                 
9 Butler använder sig av Derridas tidigare essäer “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sci-

ences”, Writing and Difference, University of Chicago Press (Chicago, 1978), s. 137-62 
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3 Analys. 

3.1 Ororo Munroe: X-Mens Storm. 

Storms första framträdande sker 1975. Hon är den första afroamerikanska kvinnliga hjälten 

och en del av det nylanserade mångkulturella X-Men. Hennes förmåga är att bemästra vädret 

och trots sin afrikanska ursprung har hon vitt hår och blå ögon (i filmatiseringen av serierna 

valde man att behålla dem svarta). Hon är uppvuxen i Egypten, föräldralös (hon är ett barn av 

kriget) och överlever som tjuv på gatorna tills hon räddas av X-Mens mentor, Charles Xavier. 

Hennes svaghet är svår klaustrofobi, inte en motpol av hennes krafter, som Supermans kryp-

tonit, men ett psykologiskt (och helt mänskligt) trauma p.g.a. hennes föräldrars död. Hon är 

den mest framträdande och långvariga mörkhyade hjälten någonsin.  

Den exotiska Storm, med det tilltalande utseendet och spektakulära krafter, är en del av de 

förändringar som uppkom under Chris Claremont som ansvarig för X-Men. Wright skriver i 

Comic Book Nation: 

Claremont created strong female characters who played more than the token supporting role tra-

ditionally allotted to women in comic books. He also avoided the kind of ultrafeminist carica-

tures that had crept into comic books during the early 1970s. Storm was later joined by Phoenix, 

Shadowcat, and Rogue to form a core of complex, assertive, and powerful female X-Men. 

(s.263) 

 

Det som karakteriserade de nya kvinnliga figurerna är en mer framträdande roll i serierna, där 

deras personligheter får djup och där de får ta en aktiv del i historiens utveckling. De tar be-

slut över sig själva, och ofta även som teamets ledare. Här råder inte längre ”könskriget” som 

motiv och kvinnorna får vara lika starka som män och även starkare, utan anspelningarna på 

deras kön.  

David J. Lambkin har uppmärksammat denna karaktärs särskilda drag i artikeln ”The X-

Men’s Storm: Challenging Cultural Norms”.10 Lambkin använder Storm för att kartlägga en 
                                                                 
10 David J. Lambkin, “The X-Men’s Storm: Challenging Cultural Norms”, Popular Culture Review, Vol. 11, nr.1 

s. 125-32, Februari 2000. 
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ambivalens mellan text och bild i X-Men. Han menar att Storms hudfärg belastas av stereoty-

pen av den exotiska svarta kvinnan vilket stärker denna ambivalens. Trots att han är medveten 

av Storms karaktärs komplexitet, antyder han att i många avseenden är Storm enbart en vit 

mans fantasi. Hennes förhållningssätt speglar, enligt honom, den rådande vita medelklass-

mannens värderingar. Det är lätt att acceptera detta argument om man betraktar sättet Storm 

avbildas: hon motsvarar orienten; en exotisk kvinna med mörk hy och läderkläder. Hennes 

mutantförmåga är relaterad till naturens element, vädret, åskan, vinden. När hon använder 

sina krafter ökar den erotiska laddningen av hennes person.  

I fig. 4 ser vi Storm i en sådan stund. Regnet slår henne, hon lutar sig bakåt så att brösten 

och halsen exponeras, ansiktet uppvänt mot himlen och uttrycket som framställer njutning. 

Den tighta kostymen framhäver kroppen. Storm är här en arkaisk kliché av kvinnan och natu-

ren. Kroppen sexualiseras och bilden visar en Storm som är mer 

ett objekt (för läsarens ögon) än subjekt. Bilden är enligt min 

mening pornografisk, milt pornografiskt om man så vill. Kvin-

nan erbjuder sig att betraktas av den manliga läsarens blick.  

 

 

 

Men Lambkin poängterar också problematiken av att en-

bart läsa Storm som pornografisk. Detta beror på vissa speciella 

egenskaper som tillhör comics-genre, bl.a. det ovan nämnda 

antagonistiska förhållandet mellan bild och text. Två viktiga 

slutsatser tar jag fram från Lambkin: 

I Det paradoxala i comics-industrin. Den har förmågan att framföra social kritik 

och samtidigt stödja den regerande klassen, dvs. vita medelklassmän. Comics-

industrin är ett vinstdrivande företag (kapitalistiskt), men ämnet som behandlas i 

serierna är ofta vänstersympatiserande. Karaktärerna går inte sällan emot vissa 

amerikanska grundvärderingar som i vanliga fall parodieras: ”Storm’s infrequent 

domesticity directly challenges American cultural norms. She is both an avid 

environmentalist and a vegetarian” (s. 127). 

II Det paradoxala i bild gentemot text. Medan Storm framställs hypersexualiserad 

i bild (pornografisk), är hon sällan ett objekt i text. Med Lambkins ord: ”The 

radical difference between textual and pictorial depiction would almost force 

 
  Fig.4 - (2004)  Uncanny X-Men-The new Age. Vol.1 #449  
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readers to some kind of in-between resolution or provisional understanding of 

the character” (s. 128).  

 

I samband med Butlers teorier är det möjligt att klargöra och utveckla detta resonemang. Jag 

vill påstå att det finns en dubbel adressat: både kvinnor som män tilltalas genom bild, alterna-

tivt text. Även både och.  

Men hur kan pornografi läsas feministiskt? Om man läser MacKinnon ses detta som en 

omöjlighet. Att Storm får sin kraft från en stereotyp för svarta kvinnor kan knappast hjälpa 

till. I Anitas Hill fallet har det bevisats att pornografin stärks av etniska fördomar, och som 

konsekvens förlorar svarta kvinnor sin röst. Butlers analys på MacKinnons perspektiv formu-

lerar detta påstående på följande sätt: 

[R]ace becomes a way to represent sexuality pornographically. Just as the racialized scene of 

Thomas and Hill allows for the externalization of sexual degradation, so it permits for a purifi-

cation in prurience for the white imaginary. African-American status permits for a spectaculari-

zation of sexuality and a recasting of whites as outside the fray, witnesses and watchers who 

have circuited their won sexual anxieties though the publicized bodies of blacks. (Butler, s. 83)  

 

Om man följer detta argument kan man också påstå att Storms hudfärg används för att för-

stärka hennes sexualitet baserad på en stereotyp om svarta kvinnor. Att ha en svart hjältinna 

har då som syfte att underförstå en pornografisk innebörd. Om man kommer tillbaka till 

MacKinnon kan man också tillägga pornografins makt att deformera språket. Det vill säga att 

i pornografins kontext har orden en annan innebörd, en våldtäkt är inte längre en våldtäkt och 

för kvinnan går det inte att säga ”nej”. ”Nej” blir ”ja” och språket ändrar betydelse. Precis 

som Anita Hill blir maktlös på grund av den pornografiska kontexten, kan Storm läsas som 

maktlös om kontexten är likartad och pornografin agerar som imperativ. Den pornografiska 

innebörden av bilden skulle underminera Storms makt (och möjligheten att läsa henne som 

förebild) och begränsa henne till stereotypen.  

Lambkins gör också en analys av hur Storm framställs i bild, men trots att han inte definie-

rar henne som pornografisk, accepterar han att hon porträtteras som passiv: 

Storm portrays the typical signifiers of female passivity/availability – i.e., high heels, ripped 

looking bodice, thigh high black leather boots, hair ornaments, and bracelets, which tied to her 

cape, indicate sexual submissiveness. Herbody language within the comic suggests Storm’s con-

struction as an object to be sexually dominated. (s. 126) 
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Men en sådan kommentar kan också vara ett uttryck av Lambkins egna värderingarna och 

föreställningar. Med samma förutsättningar i Storms klädsel kan hon också läsas som ”domi-

natrix”, ett begrepp som används i sado-masochismen för att definiera en kvinna som intar 

den härskande rollen i den sexuella akten. En annan markör är Storms krafter. Trots att hon är 

förknippad med naturen, vilket är stereotypiskt för kvinnor, kontrollerar hon denna natur och 

hon presenteras inte som submissiv. När Storm utlöser sina mäktiga krafter blir hon upplyft 

med vinden och befinner sig över resten av människorna, ouppnåelig. Hennes ögon blir blä-

nkande, hennes kroppsspråk utsöndrar makt. För varje ny läsning återinskriver hon hur hon 

bör betraktas, genom att i den pornografiska scenen omvändas till subjekt, vilket ger porno-

grafin en ny innebörd. Även om läsaren kan fantisera om att kuva henne, har Storm de sista 

trettio år förblivit obesegrad. I det här sammanhanget, är mannen i form av läsaren en passiv 

betraktare.  

Pornografin är dock inte den enda kvinnlig stereotyp som används för Storms läsning. Re-

ynolds har exempelvis begränsat Storm till dubbelheten horan/madonnan. Han vill gärna defi-

niera Storm som asexuell och han skriver att i förhållandet till Wolverine och Nightcrawler 

visar sig Storm ”distantly tolerant” eller moderlig. Detta är en förenkling av Storms person-

lighet som kan motbevisas med exemplet i fig. 5. Efter ett slag när en pojke mister livet, 

klandrar Nightcrawler sig själv för hans död. Storm kommer till honom för att erbjuda sin 

tröst. I de första tre rutorna i fig. 5i visas Storm trösta Nightcrawler i vad som kan tolkas som 

moderlig handling. Men om man tittar närmare är hon framför allt förförisk. Med bara ett kort 

linne på sig och en genomskinlig pyjamas, smeker hon mannen bakom nacken och sen ändrar 

hon deras utseende med en apparat som Nightcrawler tidigare använt för att passa in i samhäl-

let. Hon uppmuntrar Nightcrawler att lära henne dansa vals. Trots att hon kallar honom för 

charmör, är hans roll endast passiv när han blir förförd av Storm. Denna rollomkastning ut-

trycks också av Nightcrawler: ”And here I thought I’d be providing the strong shoulders for 

you to lean on”. Mannen förklarar sig besegrad och bekänner att han inte kan inta (den manli-

ga) rollen av beskyddare. För att förstärka mitt argument, i ett senare avsnitt av serien (Un-

canny X-Men, #450), visar Nightcrawler en aning svartsjuka, när Storm flörtar med Wolverine 

istället av honom. Männen (både Wolverine och Nightcrawler) får de passiva rollerna och kan 

bara vänta på Storms uppmärksamhet. Hon vänder upp och ner på de normativa rollerna, trots 

att hennes utseende lätt kan vilseleda läsaren.  
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Reynolds påstående är att ”[d]espite the fashionable elements that went into her characteri-

zation, Storm reflects many of the traditional solutions to devising a female superhero in a 

team context” (s. 95). Han grundar detta i att Storms ledarskap har som syfte att medla mellan 

X-Men och hjälpa dem att lösa interna konflikter, vilket är en typisk kvinnlig roll. I ett exem-

pel från Uncanny X-Men: The New Age, har vi Storm som ledare för teamet. Det råder ett hårt 

klimat för mutanterna, trots att de fått ett visst politiskt inflytande är de fortfarande diskrimi-

nerade. Storm leder ett slags X-Men-polis, som har som syfte att kontrollera både mutanter 

som är en fara för samhälle som att försvara mutanterna från omvärlden, en roll som tidigare 

har varit Charles Xaviers. Hennes särskiljande diplomatiska förmåga förväxlar Reynolds med 

en ”quasi-maternal” roll (s. 94). I fig. 6 ger sig en arg far till en ung man, som misstänkts ha 

dödats av mutanterna, på Storm, och slår henne i ansiktet. Hon intar snabbt rollen som Rey-

nolds anser moderlig. När Wolverine försöker försvara henne och går till attack mot mannen, 

kontrollerar hon den annars obehärskade hjälten och medlar mellan ‘homo sapiens’ och 

‘homo superior’. Kan detta tolkas som ”typisk” kvinnligt? Om man anstränger sig, ja. Men 

Storm visar inte någon slags ”kvinnlig” svaghet. Trots att Wolverine snabbt intar den beskyd-

dande rollen, beror detta inte på hennes oförmåga att försvara sig själv. Genom att använda 

sitt ledarskap kontrollerar hon situationen och lugnar Wolverine genom att tillkalla hans fa-

derliga känslor för två unga mutanter. Hennes krafter behöver aldrig användas. I Reynolds 

anda kan man interpretera händelsen som Storms intagande av den moderliga rollen: ”Storm’s 

exotic sexuality is offered in the context of family and domestic life: the family being in this 

case the X-Men themselves” (s. 94). Storm blir en stereotypisk kvinnlig förebild. 

 Trots att det ovan nämnda exemplet verkar bekräfta Reynolds uppfattning, kan samma ex-

empel användas för att motsäga den. Ja, Storm medlar situationer, löser en konflikt. Men hon 

löser konflikten genom att tilltala till Wolverines familjekänsla för X-Men. Det vill säga att 

anse att Storm är mer belägen än de andra att ha en moderlig funktion känns långsökt, eller 

hellre som att titta genom en kikare, utan större perspektiv på omgivningen. Utan att beakta 

andra karaktärers roll i serierna är risken att övertolka stor. Trots att Reynolds själv skriver att 

X-Men-konceptet handlar om lagarbete och behörighetsprincipen, verkar han driva frågan 

längre när det gäller Storm och negligerar att familjekänsla är lika viktig för alla medlemmar i 

teamet. 

 För att visa en omvänd situation använder jag mig av fig. 7. Här blir Storm och Nightcraw-

ler lämnad åt sitt öde, ensamma och tillfälligt avtagna deras krafter, i ett antimutant möte, i en 

livsfarlig lek förberedd av ärkefienden Viper. Antimutantgruppen heter Purity och ledaren är 
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Alice Tremaine, en afroamerikansk kvinna (!) som kämpar mot mutanterna och för männi-

skornas rasrenhet. För att fly situationen använder sig Storm av list. Ingen förutom dem själva 

vet att de har förlorar sina krafter, så Nightcrawler och Storm går genom folkmassan som inte 

vågar ge sig på dem rädda för repressalier. I fig. 7ii finns en oväntad vänding. Storm har fått 

sina krafter tillbaka under deras träff med antimutanterna, trots detta väljer hon att inte använ-

da dem. Hon uttalar sitt revanschbegär till Nightcrawler.  

(Storm) Inside I wanted that fight. When that woman called me a monster, I was ready to go 

bloody. Kurt, I wanted to tear out her heart. 

(Nightcrawler) But you didn’t. 

(Storm) This time. 

(Nightcrawler) Come on, let’s find the others. We have a mission, remember? 

 

Här är det den manlige hjälten som tar upp en medlarroll, det som Reynolds vill kalla för 

moderlig. Det jag försöker göra genom att lägga fram båda bilderna, är att bevisa att jag inte 

ser ett mönster i Storm beteende. Å andra sidan, ännu en gång uppenbaras Storms självbe-

härskning, självbehärskning som i populärkultur brukar känneteckna den manlige hjälten. 

Hur kan föregående exempel länkas till Butlers diskussion? Jag jämför dem med hur orden 

ändrar innehåll, och att en innehållsändring ger ordet ny kraft. Att inge den svarta kvinnans 

stereotyp ett nylanserat innehåll blir en politisk handling. När Storm representeras som en 

självbehärskad ledare, en kvinna i kontroll över både sina tankar och sin kropp, bryts stereo-

typen ner. Om stereotypen inte har samma betydelse, om vi, när vi ser Storm i bild, betraktar 

henne inte som objekt men som subjekt, minskar antagonismen mellan text och bild. Bildens 

stereotypiska innehåll har förändrats och den är inte längre förankrad med fördomen i kvinn-

lighet/passivitet. Det som Triina Robbins förmedlar med sin skämtteckning gäller inte längre 

här.  
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3.2  Dark Phoenix-sagan: den kvinnliga Gudens död.  

 

När Stan Lee skapade Jean Grey som Marvel girl på 1960-talet, var hennes telepatiska 

makter begränsade. Hennes roll var knappast mer än romantisk, genom att orsaka konflikter 

mellan mutanterna Scott Summers (Cyclops) och Angel. Men Claremont måste ha sett möj-

ligheterna av att göra den rödhåriga och vackra Jean till en mer tilltalande karaktär. Då blev 

Phoenix-kraften den adekvata lösningen. Efter en olycka som fördärvade henne, återuppstod 

Jean som en sammansmältning gjord av Eva och Kristus i formen av livets eld (passion). I 

olyckan fick Jean absorbera Phoenix-kraften, en 

primär universallkraft som var obegränsad, och 

omöjlig att kontrollera. Eventuellt 

transformerades hon i Dark Phoenix, en vild och 

destruktiv entitet som njöt och stärktes av den 

förintelse hon orsakade. Jean Grey, människan, 

fanns instängd i en vild guds gestalt. Dark 

Phoenix-sagan är den mest kända och spek-

takulära i X-Mens historia (X-Men #129-138, 

1980). I fig. 8 visas stunden då Phoenix allmäk-

tighet låter sig manifesteras. Eftersom jag enbart 

har en svensk översättning, måste jag godta över-

sättningen som omsorgsfull. I bildens högra sida 

står ”se hur en Gud föds”. Här används inte 

begreppet gudinna eller en annan anspelning till 

gudomlighetens kön.  

Det som tidigare har hänt är att mutanten Mastermind har manipulerad Jean Grey, och fått 

henne att tro att de lever tillsammans i en alternativ verklighet. Det upplöser Jeans mentala 

skydd, skapad av professor Xavier för att hjälpa henne att kontrollera sina krafter. När Jean 

upptäcker manipulationen bestraffar hon Mastermind genom att dela Phoenix-kraften med 

honom. Jean Grey är så utvecklad att hon kan klara av makten men samma makt är outhärdlig 

för Mastermind, och att förvandlas till en Gud blir en dödsdom. Jean kan inte längre kontrol-

lera Phoenix passion, och i en symbolisk handling som har som syfte att göra sig av med sin 

mänsklighet, attackerar hon sina vänner. När de är besegrade är förvandlingen komplett. 

Fig. 8 - (1980-1981) X-Men #129-140 
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Jean Greys historia är ett slags Dr. Jekyll, Mr. Hyde berättelse. Det är en inre kamp av en 

människas goda och onda sidor. I sin jakt på makt (på ruset), utplånar Phoenix en galax och 

blir dömd till döden av Lilandra, kejsarinnan av Shi’ar imperiet som ligger långt ifrån jorden. 

När Jean, genom X-Mens lojalitet, är på väg att bli räddad, förstår hon att hon inte kan garan-

tera att kunna kontrollera makten i framtiden, och tar livet av sig. Dr Jekyll förstår att endast 

hans egen död kan utplåna Mr. Hyde. Människan besegrar gudomligheten.    

När jag läser Phoenix-sagan försöker jag hitta indicier som pekar på att det är Jeans 

kön/sexualitet som avgör hennes undergång, en ny version av Eva. Hon är, som Storm, exo-

tisk, men hennes utseende är inte sexuellt laddat genom hennes hudfärg men genom det långa 

och rebelliskt röda håret: eld, passion och fara med upplösande konsekvenser. Mycket tyder 

på att hon är stereotypen för den galna kvinnan. Jean Grey kan inte hantera krafterna hon till-

delas och äts upp av naturen som fördärvar henne. Men vad vill Claremont säga med Jeans 

karaktär? 

Fig. 9 visar stunden när Jean låter sig själv förintas. Hon har paralyserat sin man, Scott, så 

att han inte kan hindra hennes planer. Det endast sättet att frige den farliga Phoenix-kraften är 

att dö. Utan en kropp löses kraften upp i rymden. Jean säger  

jag kan inte glömma hur jag mördade fem miljarder oskyldiga—lika enkelt som du skulle knöla 

ihop en papperslapp! För att hålla dark Phoenix borta måste jag kämpa varenda sekund resten av 

mitt liv! Och skulle jag tappa koncentrationen bara en sekund—kommer jag att döda igen. Det 

är bättre att det tar slut--.”  

 

Claremont har alltid föredragit att ge sina kvinnliga karaktärer en framträdande plats i serierna 

och i det här avsnittet exponerar han konflikten mellan mutantkraften och mänsklighetens 

svagheter. Storm, exempelvis, kämpar ofta mot sin klaustrofobi och Wolverine med sina 

skuldkänslor och sin bärsärkagång: båda kan vända sina svagheter till förtjänst. I Phoenix fall 

är hennes mänsklighet som både är för svag för att kontrollera den kosmiska kraften, men som 

är beredd att uppoffra sig själv för gruppens bästa. Trots att det är lätt att tro att kvinnan låter 

sig konsumeras av passionen, är det som händer precis tvärtom, kvinnan använder sitt förnuft 

för att kontrollera passionens förödande effekter. I ett samtal mellan två rymdvarelser, Wat-

cher och Recorder, behandlas Jeans död.: 

(Watcher) Detta människobarn fick krafter som placerade henne lika långt över mänskligheten 

som dom står ovanför amöban. Phoenix behövde bara tänka, så blev det verklighet! Men Phoe-

nix är så mycket ursprunglig passion, medan människan är intelligent och passionerad. Phoenix 
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passion är enormt förförisk och destruktiv. Människan Jean kunde inte annat en överväldigas! 

[…] Men när hon sedan ställdes mellan valet att behålla Phoenix-krafterna eller att dö, och där-

med rädda hela universum från dark Phoenix förstörelse… valde hon att offra sej själv, Recor-

der! Denna förmåga till självuppoffring gör människorna unika i universum! (s.173) 

 

Ingenstans ges Jeans kön någon relevans. Frågan här handlar om människorna, och Jean (en 

kvinna) får stå som exemplet som beskriver hela mänskligheten. I en annan episod, när pro-

fessor Xavier talar om orsakerna till Jeans död, talar han om Jeans ungdom, och inte hennes 

kvinnliga känslighet. Anmärkningar relaterade till Jeans kön har jag inte hittat i denna saga.  

På ett vis påminner Jean om Storm, där båda bryter med de kvinnliga stereotyperna av sex-

ualitet/passivitet genom att inta aktiva och avgörande roller. Båda kontrollerar naturen genom 

deras förnuft, förnuft som ofta har blivit nekad kvinnorna i litteratur och film. Jean är också 

en allegori som illustrerar det som händer när man hamnar utanför samhället. Butler, i sam-

band med Althussers teorier diskuterar hur människans existens är direkt kopplad till sin soci-

ala omgivning. När Jean ägde Phoenix-krafterna hade hon allt, hon var bortom det som kallas 

för interpellation. Ingen kunde definiera henne, hon behövde varken acceptera en roll i sam-

hället eller försvara sina handlingar. Men som Gud hade hon samtidigt ingenting, eftersom 

hon för att bli ett subjekt var tvungen att interagera med andra människor och förhandla med 

deras interpellationer. För att kunna bli är hon beroende av andra och det enda alternativet är 

att ge upp makten och med det, mista livet.   

 

 

3.3 Kitty Prydes roll i den alternativa X-MenThe End. 

År 1980, i episod #129, gör Kitty Pryde sitt första inträde. Hon är en judisk trettonårig tjej 

med ett högt utvecklat intellekt. Hennes intellekt är dock inte en mutantförmåga, utan hennes 

förmåga är att gå genom väggar. Den unga Kitty måste i sin första episod ta ställning gent-

emot X-Men och deras rivaler i Hellfire Club, som också rekryterar unga mutanter, men med 

kriminella syften. Kittys sympatier visar sig vara på X-Men-sidan och Storm och Wolverine 

blir hennes beskyddare. I denna första episod, är X-Men fortfarande ett hemligt sällskap som 

försöker hålla sina identiteter dolda. Kitty fick inte gå genom väggarna framför andra så som 

hon ville, och X-Men höll sig borta från ljuskastaren.  
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Mycket har hänt sen 80-talet i seriernas universum. I X-Men: The End har mutanterna blivit 

exponerade, därför har samhället och de själva blivit tvungna att ta ställning till samlevnad. 

Teamet är i en universumsvid kamp för överlevnad medan Kitty Pryde på jorden kämpar för 

en plats i den amerikanska kongressen, också en slags överlevnad, men ideologiskt. Hennes 

mål är en politisk utveckling som har som konsekvens att mutanterna och människorna kan 

leva fredligt sida vid sida. Pryde, nu som vuxen kvinna, är öppen med sin mutantförmåga och 

kämpar för att förverkliga Charles Xavier utopi. Efter en lång kamp när många mutanter och 

människor mister livet, är i tredje boken drömmen uppnådd och Kitty Pryde är USA:s presi-

dent. X-Men som grupp behövs inte längre och den avvecklas. 

Alla eventuella paradoxer i X-Men resumeras i de tre böckerna. 

För det första visas det karaktärer som Dust, en shiamuslimsk 

hjältinna som bär burka och som har förmågan att kontrollera 

sanden. Märkligt nog skapades hon året efter 09/11 (av författarna 

Grant Morrison och Ethan Van Sciver). Phoenix gör ännu en 

comeback, denna gång med rakat hår och ett mer androgynt 

utseende, och visar att Claremont inte riktigt är beredd att helt ge 

upp henne. Ännu en gång skildras den mest ilskna anti-mutant, 

Alice Tremaine, som trots att hon själv tillhör en dubbelt utsatt 

grupp (hon är en afroamerikansk kvinna), väljer den förtryckande 

rollen. Till sist är Prydes roll som USA:s kvinnliga president med 

judiskt ursprung, ett riskabelt men politiskt korrekt experiment. 

Kitty Pryde blir USA:s president utan den minsta referens till hennes religion eller kön. 

Detta kan enbart åstadkommas då hennes tillhörighet till X-

Men kamouflerar det som egentligen är kontroversiellt. 

Pryde (som låter som pride, ett kampord för den 

homosexuella rörelsen) ska förhindra ett överhängande 

inbördeskrig i USA. Kanske är det författarens önsketanke att 

en kvinnlig president (Hillary Clinton) kan lösa Irakkriget? 

Som jag tidigare nämnt har comics-författarna (om inte 

industrin) alltid haft sina sympatier för den mest 

vänsterinriktade politiken. Wright poängterar att: ”while 

comics books were careful to sympathize with the cause, if 

Fig. 10 - (2002) Dust. 
Första uppträdande: New 
X-Men #13.  

Fig. 11 – (2006) X-Men: The End. 

Vol. 3.
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not the means, of leftist groups, they simply vilified those on the right” (s. 238). Comics är en 

vinstinriktad industri som konstant framställer politiskt korrekta idéer. Ett cyniskt svar kan 

vara att utopin av en rättvis värld är en utmärkt säljare och en oändlig tillgång.  

Claremonts Pryde är inte samma sorts hjältinna som Storm eller Phoenix. Hon har inte den 

exotiska (erotiska) illusionen runtomkring sig. Ofta bär hon anständiga kläder och det för-

stärks i The End-versionen av henne (se fig.11). Kanhända för att Kitty Pryde ska få bli presi-

dent, måste hon lämna sina tights åt sidan och bli mer samhällassimilerad. Trots att Pryde vid 

första anblicken är ett direkt försök att förändra sättet som kvinnor representeras, kan det ock-

så handla om att det vore för mycket för amerikanska läsare att ens föreställa sig en ledare i 

bikini.  Kitty Pryde måste omfamna en mer vitt medelklassigt ideal om hon ens ska ha möj-

ligheten att inta rollen som regeringschef, även i Marvels alternativa värld. Att tänka sig en 

mer exotisk karaktär som Storm eller den rödhåriga och sensuella Phoenix går bortom fanta-

sins gränser.  

När Butler tar upp censur i Excitable Speech, skiljer hon på två typer av censur: explicit 

och implicit. Den explicita censuren är den som är reglerade i ord på ett formellt sätt med fas-

ta former, och den implicita är kodad av samhällets outtalade regler och kultur. Medan den 

första sorten kan kringgås är den andra svårare att undvika. Butler menar att någon form av 

implicit censur alltid är närvarande i språket. Den implicita censuren av det amerikanska sam-

hället fick som konsekvens comics självcensur (”Comic Code”), vilket är det explicita ut-

trycket för denna censur. Trots att författare som Stan Lee och Chris Claremont skickligt har 

anpassat kodens möjligheter, bland annat genom allegorin, går den implicita censuren som 

grundar sig på samhällets värderingar fortfarande att upptäcka. Att Pryde är en judisk kvinna 

är en liten överträdelse av reglerna. Att låta henne göra det som en kvinna med en uppenbar 

sexualitet är otänkbar.  
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4 Slutsats 

Butler och MacKinnon har i Excitable Speech respektive Only Words, diskuterat pornografin 

som språk och dess performativa makt. När språket agerar performativt betyder det att det har 

makt att förverkliga: att säga blir att göra. Utifrån detta perspektiv, har jag analyserat comics 

som en slag mildpornografi och undersökt hur pornografins språk påverkar/påverkas av denna 

konstform. MacKinnons perspektiv på pornografin är att den är en typ av hatspråk; den har 

alltid en sårande kraft och förutom det, skapar pornografin en egen värld som förtrycker och 

våldtar kvinnor. Den är ett imperativ. Butler å andra sidan menar att pornografi är en före-

ställningsvärld, och att det finns en möjlighet att tolka pornografin mot sig själv och på det 

sättet att läsa pornografi feministiskt. När MacKinnon vill bemöta pornografi med censur, 

med syfte att skydda kvinnor som en svag grupp i samhället, är Butler skeptisk till denna lös-

ning. Butler menar att när man är sårad med språkets kraft, öppnas möjligheten till självför-

svar, och då blir man till subjekt. Om man därefter tar över språket och ger det ett nytt inne-

håll, är det möjligt att omvända denna kontext av pornografi som förtryck. Censuren, menar 

Butler, är ett riskabelt kort att dela, som har som motpart tystnadet av minoritetens språk. 

Samtidigt förstärker censuren pornografin, genom dess inskrivning i lagen och genom att pla-

cera den i en martyrliknande position. 

Min analys har utgått från Butlers sistnämnda tanke: möjligheten att omvända kontexten. 

Comics är en genre som inriktas sig främst på manliga läsare, därav dess användning av mild-

pornografiska stereotyper av kvinnor i hjältinnornas gestaltning. Jag har undersökt hur kvin-

norna i X-Men bryter med stereotypen objekt/passiv och på det sättet motbevisar MacKinnons 

teorier om pornografin som imperativ för kvinnors underordning.  

Det centrala i denna analys är antagonismen stereotyp/förebild. I introduktionen har jag 

förklarat att det finns en möjlighet att comics använder sig av stereotyper som förebilder, vil-

ket kan te sig antifeministiskt. Jag har letat efter stereotyper i bild, men med hjälp av texten 

har jag hittat en alternativ läsning där texten motsäger bilderna, omformulerar dem och på det 

sättet ger dem ett nytt innehåll. Denna process har enligt min mening kraften att bryta ned 

stereotyperna och på det sättet blir X-Men både politisk och feministisk.  
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Denna brytning med stereotypen har makten att omvända kontexten. Butler har analyserat, 

med hjälp av Derridas och Althussers teorier, hur kontexten kan omvändas när ett ords bety-

delse används för att beteckna en annan innebörd. Detta kallar Derrida för ”reinscription”. 

Eftersom människor skapas som subjekt genom att bli tilltalad av andra (Althussers ”interpel-

lation”), för en ändring av ett ords innebörd med sig en ändring i subjektet som tilltalas med 

detta ord. Om någon, exempelvis, kallar en lesbisk kvinna för flata och menar det som en för-

olämpning, om hon svarar ”ja tack”, eftersom hon ser det som en del av sig själv, förlorar 

detta ord sin sårande kraft och blir därför återskriven. Min slutsats är att detsamma gäller ste-

reotyper och kontexten, och det har jag analyserat genom olika exempel. 

Storms karaktär är svart och exotisk. Hon kläder sig i provokativa och åtsmitande läderklä-

der. Hon svarar på stereotypen för svarta kvinnors omåttliga sexualitet, som bl.a. MacKinnon 

tar upp i sin bok som ett exempel på hur stereotyper förtrycker kvinnor och fråntar dem deras 

röst genom Anita Hills juridiska fall. Lambkin skriver att Storm framställs i bild som pas-

siv/tillgänglig. Jag däremot, kallar Storm för ”dominatrix”. Jag anser att hon har en dominant 

roll som skiljer sig från stereotypen av passivitet och som vänder upp och ner på stereotypens 

funktion. X-Mens Storm tar över pornografins kontext för svarta kvinnor och omvandlar den 

till en förebild som visar en självständig afroamerikansk kvinna, som bestämmer över sin 

kropp och sin sexualitet, som tar initiativet i förförelsespelet och som inte lider av ”kvinnlig” 

känslosamhet. Det följer enligt min mening Derridas koncept av ”reinscription”. Även Rey-

nolds uppfattning av Storm som en moderlig figur faller, när jag jämför hennes beteende med 

de manliga karaktärernas.  

Jean Grey, å andra sidan, kan tolkas som en stereotyp av den fallna kvinnan. I hennes strä-

van efter makt blir hon fördömd. Även här är stereotypen upp- och nedvänt.  I Jeans historia 

är det inte hon som söker makten, men makten som hittar henne. Phoenix-kraften är en själv-

medveten form av liv som sammanflätar sig med Jean och ger henne obegränsad makt. När 

Jean inte längre kan kontrollera sina krafter, förklaras inte detta på grund av hennes kvinnlig-

het: det är hennes mänsklighet som gör hennes sårbar. Hon står som en representant inte en-

bart för kvinnorna, men för hela människoarten. När Jean blir en levande Gud inser hon att 

som Gud saknar hon en kontext. Althussers begrepp gör sig närvarande. När ingen kan be-

gränsa Jean hamnar hon utanför samhället och därför utanför ”interpellation”. Hon förlorar sin 

identitet och är inte längre subjekt. Jean tar livet av sig för att återfå sin mänsklighet. Tidigare 

i min analys har jag jämfört Jean med Eva och Kristus. Min slutsats är dock att Jean är Eva 

som stereotyp och Kristus som förebild. Hon tar det förbjudna äpplet, men hon dör för att 
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rädda människorna. Dessutom har Jean/Phoenix förmågan att återuppstå gång på gång i Mar-

vels universum.  

 Kitty Pryde är ett direkt försök av författaren i serien att göra om kontexten för de stereo-

typiska kvinnorollerna i serierna. Dock är hon, enligt min mening, den som är mindre lyckad i 

detta avseende. När Claremont bestämmer sig för att göra Pryde till USA:s president, både 

som kvinna och jude, gör han en politisk handling. Som jag tidigare sagt, hamnar det kontro-

versiella i bakgrunden eftersom i Marvels universum är det X-Men som är syndabockarna, 

inte kvinnor och inte religiösa grupper.  Det som Claremont inte lyckas med, är att bryta med 

pornografins bestämmelser. Innan Pryde blir president måste hon avpornografiseras, dvs. att 

hon blir mer anständig i både klädsel och i utseende. Kitty Pryde har ingen stereotypbrytande 

funktion för mitt arbete. 

 Men frågan kvarstår: kan comics alls läsas som pornografi? Mitt svar är ja: comics är 

mildpornografiska. Men tvärtemot MacKinnons teorier blir de inte ett imperativ för kvinnlig 

sexuell underordning. Jag finner istället att Butlers teorier får plats när kvinnorna i X-Men 

bryter med stereotyper. Med andra ord, de återskriver (”reinscription”) pornografins betydelse 

och gör det möjligt för kvinnliga läsare att identifiera sig med starka karaktärer med en tydlig 

sexualitet. Även om de är gjorda för betraktande, är de inte nödvändigtvis objekt. När stereo-

typerna bryts, vinner kropparna en ny identitet, och med identitet menar jag subjektivitet. 

Kvinnorna i X-Men vänder upp och ned på normen kvinnlighet/passivitet eftersom de inte är 

förutbestämda på grund av utseendet, men på grund av den funktion de har i serierna. Det är 

därför som jag finner karaktärer som går helt emot normen som Storm och Phoenix mer tillta-

lande, än karaktärer som måste anpassas för att få en social funktion, som fallet Kitty Pryde. 

Dessa exotiska gudinnor är enligt min mening rebelliska, och ett mer ärligt (och intressant) 

försök av författaren att bryta med stereotyperna. Ett försök som inte tar genvägar eller för-

klädnader för att berättiga deras existens.    

Kvinnorna i X-Men ändrar på den existerande kontexten för pornografi, där kvinnor är dis-

ponibla, passiva och objektifierade. I den nya kontexten är de självständiga kvinnor, som tar 

för sig och som tar stora beslut. Deras röster blir hörda. Och min mening är att förebilder kan 

visst bära bikinis.  



 32

5 Bibliografi. 

 

 

1. Butler, Judith. Excitable Speech: A politics of the Performative. New York: Routledge, 1997. 

2. Lambkin, David J. “The X-Men’s Storm: Challenging Cultural Norms”. Popular Culture Review 

Vol.11, Nr.1, s. 125-32. Februari 2000. 

3. Claremont, Chris/Byrne, John (tecknare). X-Men Nr.1, serierna ur de amerikanska tidningarna 

Uncanny X-Men # 129-140 (1980-1981), svensk utgåva. 2006. 

4. Claremont, Chris. Uncanny X-Men: The New Age, Vol.1 #444-449. 2004. 

5. Claremont, Chris. Uncanny X-Men: The New Age, Vol.2 #450-454. 2005. 

6. Claremont, Chris. Uncanny X-Men: The New Age, Vol.3 #455-461. 2005. 

7. Claremont, Chris. X-Men: The End: Book One: Dreamers & Demons #1-6. 2005. 

8. Claremont, Chris. X-Men: The End: Book Two: Heroes & Martyrs #1-6. 2005. 

9. Claremont, Chris. X-Men: The End: Book Three: Men & X-Men #1-6. 2006. 

10. Derrida, Jacques. “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences”, Writing and 

Difference, s. 137-62. Chicago: University of Chicago Press, 1978. 

11. Nyberg, Amy Kiste. Seal of Approval: The History of the Comics Code. Jackson: University Press 

of Mississippi, 1998.  

12. MacKinnon, Catharine. Only Words. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1993. 

13. Reynolds, Richard. Superheroes: A Modern Mythology. Jackson: University Press of Mississippi, 

1994. 

14. Robbins, Trina. From Grils to Grrrlz: A History of the ♀ Comics from Teens to Zines. Hong 

Kong: Chronicle Books, 1999. 

15. Wright, Bradford W. Comics Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America. Bal-

timore: The Johns Hopkins University Press, 2003.  

16. Nationalencyklopedin på Internet: http://www.ne.se/  (Citerad 061110) 

17. Marvels webbsidan: http://www.marvel.com/ (Citerad 061115) 

 



 33

6 Sidhänvisning för figurerna.  

1 - (1999) From Girls to Grrrlz. Skapad av Trina Robbins………………… s.34 

2 - Omslagbild. (2004) Uncanny X-Men – The New Age, Vol. 1…………… s.11 

3 - (2006) X-Men: The End.  Book 3 #3………………..…………………… s.12 

4 - (2004) Uncanny X-Men-The new Age. Vol.1 #449………………………. s.19 

5i - (2004) Uncanny X-Men-The new Age. Vol.1 #445……………………… s.35 

5ii - (2004) Uncanny X-Men-The new Age. Vol.1 #445…………………….. s.36 

6 - (2005) Uncanny X-Men-The new Age. Vol.2 #450……………………… s.37 

7i - (2004) Uncanny X-Men-The new Age. Vol.1 #449……………………… s. 38 

7ii - (2004) Uncanny X-Men-The new Age. Vol.1 #449…………………...... s. 39 

8 - (1980-1981) X-Men #129-140…………………………………………… s. 24 

9 - (1980-1981) X-Men #129-140………………………………………….. s.40 

10 - (2002) Dust. Första uppträdande: New X-Men #13.............................… s.27 

11 - (2006) X-Men: The End. Vol. 3……………………………………….. s.27 

 

 



 34

7 Bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.1 – (1999) From Girls to Grrrlz. Skapad av Trina Robbins. 
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Fig. 5i - (2004) Uncanny X-Men-The new Age. Vol.1 #445 



 36

 

Fig. 5ii - (2004) Uncanny X-Men-The new Age. Vol.1 #445  
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Fig. 6 - (2005) Uncanny X-Men-The new Age. Vol.2 #450  
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Fig. 7i - (2004) Uncanny X-Men-The new Age. Vol.1 #449  
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Fig. 7ii - (2004) Uncanny X-Men-The new Age. Vol.1 #449  

 

 



 40

 

Fig. 9 – (1980-1981) X-Men #129-135 

 


