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Sammanfattning 
Den här studien presenterar Batman och Jokern som meningsskapande tankefigurer 

hos en samhällelig publik inom rådande kultur. Protagonisten och antagonisten 

representerar språkliga uttryck och innebörder bortom rollerna som enbart hjälte och 

skurk. Studien uppenbarar en relation mellan fiktiva karaktärer och socialt handlande, 

där serieupplagan är bestående av mening för den samhälleliga publiken. Det är en 

kvalitativ undersökning utifrån tematisk analys med en ontologisk och epistemologisk 

argumentation för ett kritiskt realistiskt förhållningssätt. Jag har använt mig av tre 

serieupplagor i karaktärsanalysen av protagonisten och antagonisten. De teoretiker 

som till störst del framträder är Goffman och hans dramaturgiska terminologi, Webers 

resonemang om idealtypers funktioner samt Fiskes kommunikationsteori och dess 

förekommande genom populärkulturens maktdimension. 

Analysen har uppenbarat vad som är kärnan i differensen mellan hjälten och skurken 
och hur dessa kan förstås som meningsskapande, symboliska uttryck för 
samhällsvarelsen. 
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1. INLEDNING 
Enligt Weber är sociologi sådant som bedöms socialt utifrån människors 

orienterade handlingar mot varandra (Edling & Rydgren, 2015). Handlingarna 

skapar mening och utvecklar beteendemönster där sociologin ämnar behandla det 

systematiska studiet av de sociala aspekterna av verkligheten.  

 

Människan skapar mening genom bland annat kulturella uttryck som skildras 

inom film, musik, teater samt litteratur. Olika karaktärer kan framföras som 

representanter för en djupare innebörd eller ett meningssammanhang bortom vad 

som först avläses ur betraktarens ögon. Hjältar och hjältinnor är inslag i en kultur 

som framträder i striden mellan det goda och det onda. Det är ett varaktigt tema 

som funnit popularitet hos en samhällelig publik genom historien. Sedan Akilles 

drog sitt svärd i raseri genom det först befunna, skönlitterära diktverket Iliaden år 

700 f.Kr har konceptet fortskridit genom litteraturen. Beowulfs strid mot monster 

och drakar på 500-talet är ett exempel, men också hjältar och framöver även 

hjältinnors inträde i folksagan.  

 

Inom superhjältegenren som vi känner till den idag utgör Batman och Jokern ett 

betydelsefullt inslag i den rådande samhällskulturen. Det tydliggörs i 

populariteten av karaktärerna hos den samhälleliga publiken, antal träffar vid en 

sökning på “Batman” genom Google landar i 490 000 000. Serieupplagor som 

tidigare lästes på tryckt papper finns idag tillgängliga på internet och brukas även 

i filmatisering av serien, 51 gånger har film gjorts av Batman (Sygtnok, 2018). 

Vad är det hos dessa som gör sig oemotståndligt populära för samhällspubliken? 

Vad hävdar protagonisten och antagonisten om samtiden vi lever i? Superhjälten 

Batman som för sig i gränslandet mellan det goda och det onda, i möte med 

superskurken Jokern som förtärd av det ondskefulla; Samt striden mellan dem 

båda. En tankefigur kan beskrivas som ett idéinnehåll vilket ofta framställs i 

konstnärliga drag och är i sig ett språkligt uttryck vilken kan ta form exempelvis 

i en fiktiv karaktär eller ett begrepp där denna representerar en idé eller har en 

djupare innebörd (Parland-Von Essen, 2014). Att betrakta protagonisten och 

antagonisten som tankefigurer vidgar en förståelse för meningsskapandet i deras 

uppkomst samt den fortsättningsvisa populariteten hos dessa. Fiske (1990) 

presenterar kommunikationsteorin som det förklarande sambandet mellan ett 

tvärvetenskapligt studieområde där sociologi, psykologi och litteraturvetenskap 

vävs samman till en sammanstämmande enhet. Han hävdar därmed att 

kommunikation är ett inbegripande av tecken, symboler och koder som i 

konstruktion eller handlingar är hänvisandes till någonting mer utöver det som 

uttrycks. Kommunikationen har en centrerad betydelse för den rådande kulturen, 

där inget samhälle är kapabel att resas upp i en frånvaro av kommunikation. 

(Fiske, 1990) Den sociologiska disciplinen som traditionellt igenkänd erbjuds 

därmed ett stimulerande av fantasin i mötet med skönlitterära tankefigurer och 
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simulationer väl påminda inom Weberianska idéer om Gedankenbilder, eller 

idealtyper (Edling & Rydgren, 2015). Idealtyper kan användas som redskap för 

att begripliggöra kulturella fenomen hos socialt handlande aktörer (Gottzèn & 

Lögdlund, 2014). Studiet av skönlitteratur kan försätta tidigare förståelser för 

sociologiska idéer och illustrationer i nya framställningsdager. Böcker och 

serieupplagor har förmågan att avslöja tankefigurer samt simuleringar på liknande 

vis som Webers idealtyper. Skönlitteratur kan därmed avses sociologisk inom 

tillhandahållandet av kommunikativa tankefigurer bestående av fiktiva karaktärer 

verksamma som mänskliga modeller, menar Edling och Rydgren (2015). Vilken 

djupare innebörd av den sociala verkligheten speglar protagonisten och 

antagonisten? Vad är den underliggande meningen hos karaktärerna? 

 

Erving Goffman (1959) myntade en teori gällandes vardagslivets dramaturgi där 

George Santayana förklarar masker till stelnade uttryck för och förträffliga 

imitationer av känslor (Goffman, 1959). Detta är en terminologi vilken ämnar att 

ge förståelse för de sociala aspekterna av verkligheten och som möjliggör en 

styckning av den socialt handlande och interagerande människan i samspelande 

roller under begreppskategoriseringar som: Den agerande individen, Sociala 

ansikten, Rollgestalt, Talare, Livgivare, Författare samt Huvudmän (Johansson, 

2005). Cooleys begrepp Associationsobjekt och Det organiska samhället (Cooley, 

1981) är också relevanta för att förstå relationen mellan serierna och samhället. 

Dessa begrepp kommer att användas i karaktärsdissekeringen av Batman och 

Jokern. En dramaturgisk begreppsapparat kommer brukas som redskap i 

tolkningen av protagonisten och antagonisten som simulerade tankefigurer i den 

skönlitterära serieupplagans djungel av intryck. Studiens utgångspunkt är att det 

finns en relation mellan fiktiva karaktärer och samhället. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utifrån symbolisk interaktionistisk terminologi 

beskriva Batman och Jokern som samhälleligt meningsskapande tankefigurer 

samt att lyfta den djupstruktur och innebörd vilken dessa bär på. 

Frågeställningarna inför denna studie är följande; 

 

• Hur porträtteras protagonisten och antagonisten i skönlitterära 

serieupplagor?  

• Hur kan hjälten och skurken förstås som tankefigurer för socialt, handlande 

aktörer? 

 

Centrala begrepp: associationsobjekt, det organiska samhället, den agerande 

individen, rollgestalt, sociala ansikten, fasad, talare; livgivare; författare; 

huvudmän 
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1.2 Disposition 
Kapitel 1 utgör en inledande presentation av studien och dess syfte samt 

frågeställningar.  

 

Kapitel 2 framställer tidigare forskning i närliggande ämnen, en definition på vad 

som är populärkultur och Fiskes metod i hans studier inom kommunikationsteori 

beskrivs omgående tillsammans med hans analyser över maktförhållandet inom 

populärkulturen. Avsnittet avrundas med ett skildrande av Propps 

forskningsresultat i analysen av folksagans morfologiska lagbundenhet gällandes 

rollinnehavarna hjälten och skurken.  

 

Kapitel 3 ställer upp den relevanta teoribildningen som ska brukas i framhävandet 

av Batman och Jokern som tankefigurer genom kopplingen till analysen. 

Goffmans dramaturgiska teori samt Cooleys tankegång kring associationsobjekt i 

det organiska samhället presenteras.  

 

Kapitel 4 genomför en argumentation för ett kritiskt realistiskt förhållningssätt till 

studien och tankebanan bakom konceptet av tankefigurer och idealtyper. 

Metodologiska utgångspunkter och övriga aspekter som bäddat för hur studien 

har genomförts framförs och avslutas med en diskussion.  

 

Kapitel 5 presenterar resultatet och analysen där Goffmans dramaturgiska 

terminologi brukats i karaktärsdissekeringen av protagonisten och antagonisten i 

tre serieupplagor där dessa medverkar.  

 

Kapitel 6 påbörjar i en sammanfattning av resultatet och analyserar Batman och 

Jokern som tankefigurer. Här genomförs ett beaktande av karaktärernas 

sammanlänkande till samhället utifrån Cooleys begreppsapparat, som presenterat 

i kapitel 3. Slutligen gör studien anspråk på den tidigare forskning som brukats i 

föregående avsnitt, där en jämförelse mellan metoder diskuteras och studien 

presenterar en alternativ uppfattning av Batman och Jokern inom ramen för Fiskes 

maktdimension i populärkulturen. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
I det här avsnittet definieras populärkultur som är betydelsefull då 

superhjältegenren ingår i det, vilket berör uppsatsen i sin helhet och gränsar till 

syftet för denna studie. Jag presenterar även Fiskes studie om kommunikation och 

förhållandet mellan populärkulturen, makt och motstånd. 

Det görs en avrundning på kapitlet med en blick över Propps forskningsresultat 

angående hjälten och skurken som fasta moment eller funktioner vilka upprepar 

sig i generella mönster för berättandet i sagornas morfologi. Jag har från början 

sökt efter artiklar dedikerade Batman och Jokern men har inte hittat lämpliga 
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vetenskapliga artiklar utan enbart via blogginlägg och dylikt. Därför har jag valt 

att använda mig av dessa följande artiklar som tidigare forskning med ett 

gränsande tema som är relevant i sammanhanget. 

 

2.1 Populärkultur 
Populärkultur skulle enligt Ganetz (1997) kunna beskrivas som det som blir över 

när finkulturen sållats ut. Från början är den således en produkt av 

senmodernitetens framväxt. Skiljelinjen mellan populärkulturen och finkulturen 

är att den sistnämnda har uppkommit hos den välutbildade, kulturella eliten som 

definierar denna utifrån smakpreferenser och klasskillnader markeras tydligt. 

Pierre Bordieus begrepp 'smak' gör sig relevant i sammanhanget. Populärkulturen 

kan även beskrivas som en masskultur, producerad och styrd av en kulturindustri 

i en massproduktion där brukarna tenderar att framställas som passiva, 

manipulerade offer för denna industri. Det har blivit framlagt att inget motstånd 

av publiken inför denna masskultur har observerats eller erbjudit alternativa 

läsningar då folket tyckts som att de vore hypnotiserade av kulturindustrins 

manipulationer (Ganetz, 1997). Fiske (1990) framför autentisk rock som, 

möjligtvis, ett uttryck för en folklig protest präglad av symbolik och revolt 

gentemot det västerländska, kapitalistiska samhället. Däremot förekommer 

argumentet som problematiskt eftersom folket inte tillverkar en spontan kultur 

utifrån egentillverkat råmaterial. Dessa rockband behöver dessvärre inhandla sina 

instrument och anlita skivbolag för tillgång till scener och plattformar för 

framträdanden.  

 

Det skulle kunna diskuteras om populärkulturen kan ses som ett krig mellan 

samhällets under- samt överordnade grupperingar där symboliska uttryck brukas 

som vapen i striden om dominans och motstånd. Mottagaren appropierar och 

transformerar inte alltid kreativt i spelet mellan konsument och förbrukare utan 

förefaller sig ofta som den imiterande och anpassningsbara. Klyftan mellan 

populär- och elitkultur kan dessutom hänvisas till förnekelse, att det inte finns 

någon differens mellan hög och lågkultur då gränserna är upplösta i det 

senmoderna, kapitalistiska samhället som vi vistas i idag. Om än mer suddiga och 

diffusa än vad gränserna förefallit sig tidigare. Den ömsesidiga utväxlingen av 

symboler och form förefaller sig livligare idag oavsett populär- eller finkultur 

(Ganetz, 1997). Pierre Bourdieu (2010) hävdar att smakpreferenser både 

klassificerar klasser som tillåter distinktioner i ett hierarkiskt system där smaken 

avgränsar sociala positioner. Den goda smaken som är legitim undervisas på 

läroanstalter i en oupphörlig cirkel och bekräftas att smaken är god. Det 

framträder en kulturklyfta med starka ekonomiska samt ideologiska intressen som 

är inblandade samt definierar vad som är populär- och finkultur.  

 

Populärkultur som begrepp kan kortfattat hänvisas till massproducerade 

kulturprodukter som brukas och sprids inför en befolkning dominerad av 
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smakinstanser klassade som mindre värda. En serieupplaga som utgångspunkt är 

möjlig att studera utifrån ett kulturperspektiv, som ett symboliskt uttryck inom 

populärkultur. Per definition utifrån samhällsvetenskaperna, specifikt inom 

sociologi och antropologi, är begreppet 'kultur' hänvisad till ett historiskt bestämt, 

särskilt sätt at leva vilket grundar sig på gemensamma kunskaper, värderingar, 

erfarenheter och tankemönster. Ett, med en annan sociologisk term: kollektivt 

medvetande. Kulturen är en social praktik, en symbolisk dimension där språket 

och kommunikationen är en pelare för produktionen av mening. Den 

gemensamma kulturen är uppbyggd av kommunikativ praktik där språket inte är 

begränsat till det som talas och skrivs utan även framträdande i exempelvis bilder, 

musik och stil vilka ter sig som symboliska uttryck och teckensystem som via 

betydelser och innebörd produceras och förekommer i kulturen. Mediernas utbud 

är en symbolmiljö som bär samhällets kultur i olika meningssammanhang, en 

rocklåt kan betraktas som ett kulturellt samtal om relationer, identitet, kärlek eller 

dylikt. Ett samtal som förekommer genom medierad masskommunikation, ofta 

inom den kultur som benämns som populärkulturen (Ganetz, 1997). 

 

2.2 Fiskes kommunikationsstudie 
I Introduction to communication studies av Fiske (1990), definierar han 

kommunikation som en oändlig lista bestående av samtalet mellan människor, tv-

program, spridningen av information, vår hårfrisyr och kritik. Svårigheterna med 

att koppla en persons frisyr till kritik resulterar i ett multi-disciplinärt område av 

studier bortom enbart begreppet kommunikation. Därav diskuterar han 

svårigheterna till att vara överens om kommunikationsstudier mellan sociologer, 

psykologer och litteraturkritiker, som han önskar frambringa till en 

sammanlänkad enhet. Fiske påbörjar sin studie med en presentation av 

kommunikation som en uppdelning av symboler samt koder; Symboler vilket är 

artefakter och handlingar som hänvisar till någonting annat och koder som det 

vilket symbolerna organiseras kring, det avgörande för hur dessa relaterar till 

varandra. Vidare beskriver han kommunikationen som en del av kulturen och att 

denna är sammanlänkad eller integrerad i den rådande samhällskulturen. Han 

skriver om hur meddelanden sänds ut samt hur produktionen och utbytet av 

mening ter sig.  
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Fiske (1990) beskriver relationen som en triangulär modell. Vidare definierar och 

förklarar Fiske (1990) semiotics som är studien av ett tecken och hur de fungerar, 

där tre områden identifieras: 

 

1. Tecknet i sig och studiumet av olika variationer av tecknen, de olika sätt 

som de utgör mening och hur relationen ser ut till människor som använder 

dem. Tecknen kan enbart förstås utifrån de termer som människor hänvisar 

dem till. 

2. De koder eller system som tecken organiseras kring. Hur de olika koderna 

har utvecklats för att tillämpas i samhället och kultur. 

3. Kulturen som koderna och tecknen är verksamma i, vilket är beroende av 

hur de används.  

 

Semiotics fokuserar primärt på texten och på mottagarens förhållningssätt. 

Läsaren utgör därav en relativt stor roll där den kulturella upplevelsen hos 

publiken är av vikt. Det här eftersom läsaren medverkar till att skapa mening hos 

den text som givits denna olika känslointryck, attityder eller erfarenhet. Fiske 

(1990) diskuterar dessa modeller för mening där tecknen kan kategoriseras till 

olika typer av funktioner. Ett tecken är således någonting som står för någonting 

annat av respekt eller kapacitet, det adresserar någon som mentalt skapar ett 

likbördigt tecken. Alla koder innehar mening, de hänvisar till någonting bortom 

objektet i sig. Alla koder är beroende av samstämmigheten av de som brukar dem, 

vilket behöver stödjas av en gemensam kulturell bakgrund. Alla koder har 

identifierbara sociala samt kommunikativa funktioner. Alla koder är möjliga att 

utsändas genom lämplig media eller andra kommunikativa kanaler (Fiske, 1990). 

Fiskes (1990) metod är: 

 

1. Deduktiv i förhållande till induktiv. 

2. Utgår från att det finns en universell, objektiv verklighet som är möjlig att 

studeras. 
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3. Utgår från att människan är kapabel att utföra metoder för studerandet av 

verklighetens objektivitet. 

4. Utgår från att hypoteser förklarar denna verklighet och är kapabla att 

bevisas eller motbevisas. 

 

Han använder sig av content analysis som är en design menad att producera 

objektiva, mätbara enheter av ett visst budskaps kontext. En metod som fungerar 

bäst med en stor mängd data då det finns mer att tillräkna. Content analysis sker 

genom att det identifieras tillräknade, utvalda enheter ur ett 

kommunikationssystem, exempelvis att räkna hur många gånger som hjälten 

vinner över skurken i diverse filmatiseringar. Kriteriumet för denna metod är att 

enheterna ska vara eftertraktade för undersökning samt att frekvensen ska vara 

tillräcklig för att statistik ska kunna uppenbara sig och ha validitet. Även ord kan 

räknas, eller vid hur många tillfällen som en karaktär vistats i en viss miljö. 

Fiske (1990) ställer upp en mängd exempel på undersökningar som det försiggår 

en content analysis inom mediakommunikation. Ordningen för kommunikationen 

kan därav uppenbara mönster och frekvenser. En annan metod som han använder 

sig av är the semantic differential, som ett sätt att studera människor känslor, 

känslor riktade till ett specifikt koncept och attityder. En tredelad metod som 

involverar: 
 

1. Identifiera de värden som ska bli undersökta och uttrycka dessa som binära 

koncept på en 5–6 poängs skala. 

2. Efterfråga ett sample, för att observera deras reaktioner på varje skala. 

3. Genomföra ett centralmått. 

 

Fiske (1990) påminner att textanalyser också är viktiga och särskiljer studerandet 

av kommunikation mellan makro och mikro-nivåer. Maktdimensionen ter sig 

lämpligare ur ett makroperspektiv än av en studie på mikronivå. 

 

2.3 Populärkultur, makt och motstånd 
 

Popular culture is the culture of the subordinated and disempowered and thus 

always bears within it signs of power relations, traces of the forces of domination 

and subordination that are central to our social system and therefore to our social 

experience (Fiske, 1989). 

Fiske (1989) förklarar populariteten hos en förekomst inom kulturen som inte 

fullständigt beroende av dess funktion. En handelsvara kan kategoriseras till två 

funktionella parter: Det materialistiska samt kulturella där ett par jeans materiella 

funktion skulle kunna landa i bekvämlighet och dess kulturella aspekt 

hänvisandes till meningsfullhet och värderingar hos tinget. Ett par jeans kan 

härledas till en rad klassrelaterade begrepp, även kön, etnicitet och övriga 
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karaktäriseringar som grupperar och särskiljer människor från varandra. Fiske 

(1989) lyfter dominans och underkastelse samt motstånd som en motsägelsefull 

delpart av populärkulturen, där ett par medvetet slitna jeans bidrar med ett uttryck 

för både de dominerande värderingarna inom berörd kultur, samt en ansats att föra 

ett motstånd.  

 
 

 

Det finns därav ett meningssammanhang hos objektet där det västerländska 

narrativet inom populärkultur kräver relevans för den sociala situationen hos 

publiken, en kultur skapad av folket i mötet med produkter i det vardagliga livet. 

Populärkultur är därmed inte ålagd människorna som att det vore ett 

övermänskligt objekt, utan finner sitt upphov underifrån där människorna kan, 

som Fiske (1989) poängterar, medvetet slita sina jeans. I tabellen ovan 

visualiseras de olika dimensionerna av populärkultur: Det materialistiska samt det 

kulturella. Publiken som ser på ett tv-program deltar i främjandet av kapitalismen 

och den finansiella sfären av populärkultur. Den kulturella delparten härleder 

däremot istället till meningsfullhet och njutning hos publiken. 

The "art of being in between" is the art of popular culture. Using their 

products for our purposes is the art of being in between production and 

consumption, speaking is the art of being in between their language system 

and our material experience, cooking is the art of being in between their 

supermarket and our unique meal (Fiske, 2010). 

 

Då vi lever i ett kapitalistiskt samhälle, menar Fiske (2010), är det ofrånkomligt 

att populärkulturen präglas av dess materialistiska värden, människan är inte 

kapabel till att producera sina egna handelsvaror, material eller kultur som i 

tidigare samhällsepoker. Det existerar ingen autentisk folkkultur i den 

kapitalistiska världen som är jämförbar med en oäkta masskultur. Autencitet hos 

en förekomst är svårfunnen under kapitalismen. Människor kan inte tillverka sin 

egen populärkultur utan skapar den istället med de produkter som finns 

tillgängliga och erbjudna av kapitalismen (Fiske, 2010). Maktlösheten och 

upplevelsen av underkastelse inför den ekonomiska reformen kräver en kulturell 

industri som ställer sig i linje med ideologiska förutsättningar för social ordning. 

Där det finns makt förekommer motstånd, vilket folket är i behov av och 

populärkulturen präglas av i sin process av strävan efter mening hos sociala 
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förekomster, personligt identitetsbygge samt relationen till den sociala ordningens 

riktlinjer och regler. Att riva sönder ett par jeans är ett agerande av motstånd 

gentemot samma makt som lett oss till att konsumera dessa (Fiske, 2010). 

 

2.4 Hjälten och skurkens morfologiska lagbundenhet 
Vladimir Propp dedikerade en längre tid åt forskningsprojekt vilka främst 

tillägnades folksagan och dess generella mönster för berättandet genom fasta 

moment eller funktioner. Detta är folksagans morfologi. Karaktärerna gjorde sig 

därmed tydligast intressanta som innehavare av diverse roller eller funktioner 

tillskillnad från protagonisten som en person under den genomgripande 

handlingsintrigen. Den automatiserade verklighetsuppfattningen var ämnad att 

genom konsten upphävas för att istället presenteras och framställas på ett 

överrumplande och överraskande vis. Pippi Långstrump som “en sinnessjuks 

fantasi eller om sjukliga tvångsföreställningar”, enligt bittra fiender till ryska 

formalister, attacker vilka motsatte sig främmandegörandet av vardagen och dess 

frigörande ansats från varseblivningens automatism (Kåreland, 2015). Vladimir 

Propps narrativa funktionsanalys definieras som metodiken vilken lyfter 

berättelsens underliggande, abstrakta morfologi vilken i detta gör ett tillträdande 

på den konkreta handlingsytan i sagans värld och dess repeterande 

kategoriseringar av motiv och teman. Den ryske formalisten upptäckte i sina 

studier av folksagan hur komponenter var möjliga att kategoriseras i funktioner 

och ageranden, även att berättelsen fann sina funktioner under ett mindre antal i 

jämförelse med mängden av karaktärer i sidflödet (Propp, 1968). Som resultat 

väcktes upp till trettio olika fasta element och funktioner vilka i handlingsintrigen 

kombinerades under fortlöpandet av läsningen, exempelvis: Skurken, givaren, 

motståndaren, den falske hjälten eller kungen som ville gifta bort sin dotter 

(Kåreland, 2015). Karaktärernas funktioner tjänar som en stabil bas, element vilka 

är konstanta i berättelsen oavsett vem eller vad som uppfyller dessa och utgör de 

grundläggande beståndsdelarna av folksagan (Propp, 1968). 

 
Amazing multiformity, picturesqueness, and color, and on the other hand, its 

no less striking uniformity, its repetition. (Propp, 1968) 

 

2.4.1 Skurken 

Vladimir Propps analys av skurkens dramaturgiska funktioner i berättelsen 

kategoriserar och visualiserar systematiska mönster. Lagbundna skeenden och 

handlingar inom folksagan. Däremot sker inte skurkens entré först efter att det 

förekommit en överträdelse av utmålat förbud i handlingen, vilka är beroende av 

kontexten i folksagans auktorisation. Möjligtvis folksagans prinsessa som inte får 

lämna slottet. Brottet motsvarar förbrytelsens form, förekommandet är bestående 

oavsett handling. Rollen vilken skurken spelar kvarstår i olika förpackningar, 

alltifrån en illasinnad, guldtörstande drake till banditer, häxor eller avundsjuka 

styvmödrar. Uppsåtet förblir att med olika metoder skada, terrorisera och ha ihjäl 
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lugnet och lyckan hos den andres harmoni oavsett om skurken kommer till fots, 

smygandes eller störtandes ned från himmelen (Propp, 1968).  

 

Exempel på skurkens dramaturgiska funktioner: 

Skurken blir en mottagare för information om sin måltavla, vilket kan röra sig om 

en talande spegel som upplyser den elaka styvmodern om den undersköna Snövit; 

Skurken driver på ett plötsligt försvinnande av en karaktär, exempelvis Törnrosa 

vilken med en förbannelse tvingades till evig sömn; Skurken gör ett utbyte, 

exempelvis placerar en annan på tronen efter att ha förvandlat prinsen till en 

groda; Skurken begår mord. 

 

Vladimir Propp (1968) poängterar att inte varje berättelse påbörjas med lidande 

och olycka, ett alternativ är otillräcklighet eller bristen på något vilket driver 

protagonisten mot sökande. Inom sagans morfologi faller detta inom ramen för 

beslagtagande vilket är likartat med begärsförmågor hos den fiktiva skurken. En 

karaktär som vill ha ett magiskt svärd - av någon som är eftertraktandes för ett 

svärd. Handlingsintrigen provoceras till att ta sin början där bristfällighet skapas 

ur det tomhänta eller ur en inre förståelse för det egna underskottet och vad som 

är frånvarande. 

 

2.4.2 Hjälten 

Sagovärldens hjältekoncept återfinns i två olika slags av karaktärsunderlag, 

däremot finner de båda samma värde i de heroiska ansatserna även att vad som 

utgör grunden i dessa separerar dem från varandra. The seeking hero och the 

victimized hero. Den förstnämnda kännetecknas av att ödet hos denne själv inte 

är sammankopplat med handlingsutrymmet av inträffandet. Den sökande hjälten 

beger sig möjligtvis av för att rädda en bortrövad flicka, därav är han berättelsens 

hjälte och inte den utsatta flickan. Den sistnämnda är sammanflätad med 

handlingsintrigen från begynnelsen i den narrativa tråden där denna slags av hjälte 

reser sig upp från att vara ett offer (Propp, 1968). En bortdriven tronarvinge vilken 

återvänder till kungariket för att göra anspråk på sin rättmätiga plats; Eller en liten 

pojke som bevittnar en människoätande titan sluka modern och ödelägga hans 

hemstad. 

 

Exempel på hjältens dramaturgiska funktioner: 

Bristfälligheten eller olyckan framhävs, hjälten får ett kommando eller en begäran 

och blir därav utsänd eller tillåten att lämna lokaliseringen. Den sökande hjälten 

skulle kunna vara en riddare som blir informerad om en prinsessas försvinnande 

och beger sig av för att hitta henne. Den utsatta hjälten är möjligtvis en jägare som 

blivit beordrad att döda en prinsessa och skära ut hennes hjärta som bevisning på 

mordet – men istället karvar ut hjärtat på ett djur och befriar flickan.  
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Inom folksagans morfologi avslutas berättelsen många gånger med att hjälten 

anländer den plats vilken dramaturgin påbörjades, tillsammans med en blivande 

partner från den äventyrliga resan. Det lyckliga slutet. Vladimir Propp (1968) 

betonar däremot att detta skeende inte nödvändigtvis innebär lagbundenhet hos 

realiteten inom folksagans genre. Skurken kan uppenbara sig vid ytterligare 

tillfällen även efter avslut, möjligtvis med försök att beslagta vad hjältekaraktären 

innehavt genom handlingsintrigen eller för att dräpa denne med ett framgångsrikt 

resultat. Skurkaktigheten tenderar att upprepas, på samma vis eller förklädd i nya 

maskeringar bestående handlingsutrymmen konsisterande av exempelvis 

bortförande, förtrollningar och, som tidigare nämnt: Mord. Härifrån beskrivs 

sagans resterande parter som ett förflyttande framåt av spelpjäsernas tidigare 

positioner, snarare än att berättelsens tidigare kategoriseringar av funktioner 

repeteras om igen, även om dessa ageranden kan liknas vid tidigare skeenden. 

Hjälten behöver möjligtvis återigen lämna sitt hem för återhämtandet av ett stulet 

magiskt ombud (Propp, 1968). 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta avsnitt skildras Goffmans dramaturgiska terminologi och Cooleys 

organiska samhälle. 

 

3.1 Goffmans dramaturgiska teori 
 

3.1.1 Fasad 

Goffmans (1959) skildring av vardaglivets scenframträdande erhålls med syfte att 

tillämpas som redskap inför studiumet av det sociala livet. En symbolisk 

interaktionistisk modell vilken uppmärksammar socialt handlande inom ramen för 

en teaterföreställnings principuellt dramaturgiska härkomst. Terminologin kan 

särskiljas utifrån två huvudsakliga dimensioner: Den personliga fasaden samt 

inramning (Forstorp, 2002). Vad som först skildras inom den personliga fasaden 

riktar sig till exempelvis ämbete, rang, kläder, kön, gester, utseende, hållning, 

talmönster samt ansiktsuttryck. Vad som hävdas bestående inramningen är 

bunden till plats, tid och materiella förutsättningar verksamma även som symboler 

(Forstorp, 2002). En given fasad kan bli institutionaliserad till den grad att det ger 

upphov till stereotypiska, absoluta förväntningar. En kollektiv representation som 

innebär att människor kan stratifieras utifrån begränsade repertoarer av fasader 

samt roller (Forstorp, 2002). Teorin uppmärksammar både kommunikation som 

moral till att vara bestående centrala aspekter vilka karaktäriserar individernas 

framträdande. En individ som uttrycker sig förmedlar en överföring av sitt 

Jagintryck och informerar därav övriga aktörer om dennes sociala roll (Forstorp, 

2002). Utifrån Goffmans dramaturgiska föreställning berörs ansiktet som en 

viktig aspekt i förståelsen för hans resoneranden. Individen är kapabel att utforma 
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uppträdandet genom klädsel, ansiktsuttryck och ord vilka framläggs som i ett 

försök att projicera ett särskilt ansikte. Denna intrycksstyrning står däremot inte 

självmant, i det sociala samspelet avsöndras information och tecken vilka 

personligen aldrig var menad en förekomst vilket påverkar det sociala samspelets 

definition av situationen (Forstorp, 2002). 

 

3.1.2 Definition av situationen 

Definition av situationen är ett avgörande kring förväntningar på den egna rollen 

samt personen som befinner sig gentemot (Goffman, 1959), en förutsägbarhet till 

vad som kommer att ske, skriver Lögdlund Ulrik & Bergkvist, Beata (2014). Den 

här teckenproduktionen sker både medvetet och ofrivilligt. Medaktörer erbjuds att 

tolka in det sociala samlivet som ett oupphörligt socialt rollspel där individen 

lagrar information utifrån erfarenheter och kunskaper kring omvärlden vilket 

sedimenteras i kategorier och typer av personegenskaper, handlingar och personer 

(Forstorp, 2002). Samhället är bunden till rådande kultur, en försättning av 

kategoriseringar utifrån att klassificera personer och fenomen både fysiskt som 

socialt där validiteten av dessa är bestående en kultur eller subgrupps uppfattning 

om det egna eller omvärlden (Forstorp, 2002). Förslag på dessa kan vara synen på 

självmördare som ädelmodiga och hedersfulla kontra egoister. Ett annat förslag 

kan ha att göra med handskakning som gest vilken skiljer sig åt i 

meningssammanhang beroendes på kultur, eller vidhållen ögonkontakt som 

hotfull eller respektgivande neutralt. 

 

3.1.3 Narrativa inferenser 

Vidare beskriver Hydén (2002) Goffmans terminologi utifrån tolkning av 

identitetsskapande utifrån hans egen begreppsform narrativa inferenser, en 

grundläggande logik hänvisad händelseförlopp och dess subjektiva innebörd 

(Hydén, 2002). Individen integrerar en vävd berättelse baserad på skeenden 

utspelade över livsloppet i diverse sammanhang i samspel med deltagande 

medaktörer vilka utgör en inre komplexitet. Händelserna binds ihop och kan 

framträda som exempelvis klassiska vändpunkter samt omvändelser vilka ofta 

skildras inom likväl religiösa som missbrukssammanhang (Hydén, 2002). 

Narrativa inferenser möjliggör för individen att framföra en presentation av sig 

själv på ett särskilt vis och utifrån detta projicera en identitet vilken 

fortsättningsvis byggs på med nya händelser med olika, subjektiva innebörder 

(Hydén, 2002). I den symboliska interaktionisen är det inom socialt samspel som 

vi tillåts projicera identiteter och återgående förskaffa en annans tolkning. Ett 

ömsesidigt spel där inblandade leker med symbolikens tecken, tolkningar och 

slutsatser baserade på erfarenhet och fantasi (Hydén, 2002). Johansson (2012) 

lyfter hur människans självbild har en tendens att förhålla sig till samhällets 

grundläggande värderingar, vilket Goffman förklarar som ett försvar eller skydd 

omkring självet. Han menar att det finns två olika slags av berättelser: 

Framgångsberättelsen samt den tragiska berättelsen där särskiljandet är bestående 
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i om individens nuvarande situation, förflutna samt framtid ser ljus ut. Den 

tragiska berättelsen hänvisar i ett bortförklarande om skuld gentemot omvärlden, 

framgångsberättelsen är istället bestående i lyckosamma inträffanden och strävan 

efter det positiva (Johansson, 2012). Historier vilka underlättar för individer att 

konstruera en social roll, exempelvis i en kontext av mentalsjukhus där 

patienterna använder berättandet till att vara en social funktion och inte enbart en 

språklig aktivitet (Johansson, 2012). Den intagna presenterar sig själv som sjuk i 

ett resultat av andra faktorer än dennas egna handlingsutövanden, eller att denna 

varit överväldigad av livets missgynnanden. Vidare förklarar Johansson (2012) 

den berättande aktören som en talare vilken är möjlig att brytas ned till olika 

koncept av roller med skillnader på livgivare, författare samt huvudmän. Den 

talande individen befinner sig vanligtvis i en utsmyckning av de alla differentiella 

rollerna i samtid, vilket skulle kunna härledas till ett inträffande av en 

diktuppläsning eller händelse som reciteras från minnet. Berättelsens avsändare 

har alltid en mottagare där läsaren betonas som denna vilken skapar mening i dess 

tolkning och iscensätter olika slag av betydelser som ter sig möjliga i textstycket. 

Livgivaren är den som aktivt frambringar ett specifikt yttrande, författaren är den 

som väljer vilka känslor som anges och i vilka ord dessa ska kodas. Huvudmän är 

de som genom de yttrade orden uttrycker åsikter och värderingar (Johansson, 

2012). 

 

3.1.4 Den agerande individen och rollgestalten 

Goffman (1959) beskriver framträdande till att vara en samlad aktivitet utifrån en 

individs aktiva påverkan över en annan, bättre hänvisad till publik, observatör 

eller medaktörer. Handlingsmönstret i framträdandet kan förklaras som 

deltagarens roll vilken förekommer i flertalet olikartade tillfällen på rutinmässig 

bias. Ett sammanträffande där Goffmans (1959) terminologi drar en skiljelinje 

mellan den agerande individen och rollgestalten. 

 
På den ena extremen finner man att den agerande kan bli fullständigt duperad 

av sitt eget uppträdande och vara uppriktigt övertygad om att det intryck av 

äkthet som han söker förmedla är tvättäkta vara (Goffman, 1959). 

 

På den andra extremen finner vi att den agerande individen kanske inte alls 

låter sig övertygas av sin egen 'rutin'. Den möjligheten är begriplig, eftersom 

ingen har bättre förutsättningar att genomskåda äktheten i ett framträdande än 

den som står för det (Goffman, 1959). 

 

Som Goffman (1959) menar har den agerande individen en beskaffenhet till att 

övertala omgivningen att rollen som framträder är av äkthet. En intrycksstyrning 

gentemot publiken under framträdandet där hänvisningar till karaktäriseringsdrag 

och egenskaper vill övertygas om att deltagaren i fokus verkligen besitter. 

Goffman (1959) förtydligar den förstnämnda aktören till uppslukad av 

framträdandet till den grad att denna självmant tror på rollen som att denna vore 
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inpräntad under huden på denna. Det är vad som betecknas som en uppriktig aktör. 

Den nästnämnda har möjligtvis inget djupgående intresse vad gäller 

uppfattningen från dess åhörare, eller upplever en privat förnöjsamhet med berörd 

föreställning där publiken är tvungen att bemöta rollgestalten med allvarsamhet 

som denna leker och förflyttar spelpjäser som behagas. Det är vad som betecknas 

till en cynisk aktör. 

 
Det beror antagligen inte enbart på en historisk tillfällighet att ordet person 

ursprungligen betyder mask. Det rör sig snarare om ett erkännande av att alla 

alltid och överallt, mer eller mindre medvetet, spelar en roll... Det är i dessa 

roller som vi känner varandra; det är i dessa roller som vi känner oss själva 

(Goffman, 1959). 

 

Den masken som slutgiltigen är bestående i rollen utgör vår självuppfattning, en 

sekundär natur vilken integreras av vår personlighet. Individen träder in i världen, 

förvärvar en specifik karaktär och blir i det en person (Goffman, 1959). Johansson 

(2012) utger Goffmans teori som en viktig grundsten gällandes förståelsen för 

berättandet som presentationer av självet. Goffmans teatermetafor och dess 

framträdande och olikartade roller inom ramen för olika fasader där individers 

förväntningar och observationer över omgivningen är ett ömsesidigt utbyte av 

trovärdiga egenskaper (Johansson, 2012). Goffmans agerande individ använder 

således olika medel för att skapa ett särskilt intryck; kläder, kroppsspråk samt 

självbiografiska samt övriga berättelser vilket i det sociala konstruerar ett jag 

(Johansson, 2012). Hälsningsritualer och deltagare i samtal upprätthåller enligt 

Goffman den egna självbilden samt medaktörers vilket inom teorin kan benämnas 

som sociala ansikten (Johansson, 2012).  

 

3.1.5 Sociala ansikten 

Goffman (1970) förklarar kontakten mellan människor som en utveckling av 

verbala samt icke-verbala mönster av handlingar där inblandade uttrycker sin 

definition av situationen och värderar den deltagande omgivningen. Teoretikerns 

begrepp härledandes ansiktsaktivitet eller fasadbeläggning är av vikt att 

uppmärksammas som han upplyser om både missvisande ansikten och hävdande 

av ansikten som att en person kan finna sig ansiktslös. Betydelsen härleds till 

terminologins beaktande av en individs strävan efter att bevara ansiktet i en 

aktuell situation. Det missvisande ansiktet förmedlar information om ett specifikt 

socialt värde vilken inte faller inom linjen i verbala samt icke-verbala mönster 

mellan denna och omgivningen (Goffman, 1970). Bevarandet av ansiktet är 

därmed att övertyga andra deltagare om rollens äkthet. Ett hävdande av ansiktet 

är ett presenterande av denna där attribut hos aktören tillåts av omgivningen att 

behålla denna. Att vara utan ett ansikte hänvisar till förlusten av en roll som inte 

är trovärdig, den agerande individen har därav valt en mask som inte faller i linje 

med publiken och förlorar känningen av specifik situation. Det sociala ansiktet 

kan utgöra en persons centrum för trygghet och glädje men bör betecknas som ett 
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lån från samhället vilket kan tas ifrån denna utifall uppförandet inte faller sig 

värdig denna (Goffman, 1970).  

 

3.2 Det organiska samhället 
Den fria, samarbetande individen med all den betydelse som hör till det enskilda 

penseldraget på ett enastående konstverk. Varje individ är värdefull i sin unika 

delaktighet i den organiska, samhälleliga helheten. En kollektiv kropp där även 

den minsta partikel gemensamt medverkar till skapandet av en andandes enhet 

vilken åtnjuts som samhället i dess levande form. Beskrivningen av samhället är 

därmed inte det av ett övermänskligt objekt vilket människor vistas under, 

förslavande av osynliga trådar fästa i marionettdockors händer av lindträ. 

Samhället beskrivs istället onekligen som ett resultat av pågående interaktioner 

mellan personer där varje fragment är av betydelse för det organiska samhället 

(Lögdlund, 2014). Den enskilde personen uppmärksammas som en individuellt 

handlande varelse där föreställningen av diverse fenomen som uppkommer finner 

sin källa hos mänskliga ageranden. Människan förekommer inte som separat i sin 

existens då samhälleliga och ärftliga faktorer har bundit denna till dess 

medlemskap. Att lämna civilisationen är därmed ett fortsatt medbärande av 

samhället i den frånvarandes medvetandesförmåga, någonting annat hade 

omvandlat den förflyttade människovarelsen till ett intelligent djur och bestulit 

den exemplifierade eremitens samhälleliga mänsklighet (Cooley, 1981). 

Innebörden av resonerandet gör anspråk på ett tankesätt vilket lyfter 

individualitetens funktionella skillnad som en unik betydelse för det 

gemensamma livet i dess enhetliga helhet och värdet i den specificerade 

individen. Samhället och individen är inte åtskiljbara. Vad som gör sig mänskligt 

hos individen kan tillbakaspåras i en historia av det socialt förgångna och 

tillhörande kommunikativa uppfostran vilken ställer sig i en direkt relation till 

samhället (Cooley, 1981). Charles Horton Cooley, en av de tänkande gurus bakom 

ovanstående konstaterande, uppmärksammar även individer som av den 

pågående, ständiga interaktionen i den sociala sfären gör sig väl utsmyckade som 

symboler i alldaglighetens invecklade kommunikationsprocesser (Gottzèn & 

Lögdlund, 2014). Associationsobjekt skapas ur kraften av den mänskliga 

känsloupplevelsen av levande ting som hänvisar till exempelvis godhet eller 

kärlek, men även sorg och ondska. Ett koncept vilken härleds till ett språkbruk 

bestående av symboler som pelare, vilken har utvecklats genom individens sociala 

samspel och anammats tillbakagående av självet oavsett om samtalet riktats till 

en närvarande person eller den som är verksam i en inre föreställningsvärld 

(Gottzèn & Lögdlund, 2014). Den nyfödda samhällsmedlemmen väcks till liv 

genom en social och ärftlig överföring, från första stund individuellt invävd i den 

organism vilken människan är en del av och gör sig funktionellt betydelsefull för 

helhetsbilden därför att varenda varelse skiljer sig från de övriga (Cooley, 1981). 

Personen är därmed inte en oförorsakad orsak där förekommande samhälleliga 

fenomen uppfattas som utomstående, tillagda skeenden i organismens kropp, 
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vilket olikartade individer i tvist med övriga orelaterbara motsättningar hade 

kunnat hävda. Makten, samhället och individen är därmed otillräckliga att 

beskrivas som separata enheter med åtskilda orsaker (Cooley, 1981). 

Individualiteten och socialiteten kompletterar den andre i strävan efter att skapa 

och omskapa en samstämmande helhet i det individuella livet, vilken utgör en 

betydelsefull del av den ofullbordade, organiska samhällskroppen (Cooley, 1981). 

Charles Horton Cooley vidareutvecklar det symboliskt interaktionistiska med 

medvetandets föreställningsförmågor vilka begripliggör utsagor av inre närvaro 

vilket inte förutsätter en reell social interaktion (Lögdlund, 2014). En 

låtsaskompis har därmed kapaciteten att göra sig mer verklig för dess skapare 

även i jämförelse med människor som befinner sig på räckvidd och därmed gör 

sig möjliga att beröra med handen. Tyngdpunkten i den symboliska 

interaktionismen finns hos individualiteten hos varenda, enstaka samhällsmedlem 

och den roll vilken ingen annan gör sig likbördig till dennes enskilda penselstråk 

över den konstnärliga samhällstavlan. Varken samhället eller individen är 

förmögen att åtnjutas och förstås till sin fullo där den ena inte existerar utan den 

andre. Även den lilla bebisen i dess renhet och oskuldsfulla utvecklingsstadium, 

med dess kommunikationsförmåga, individualitet och värde för socialiteten i dess 

samhälleliga medlemskap (Cooley, 1981). Med en ytterligare framtoning i denna 

bemärkelse hos de som berörs och används i sin mänskligt känsloväckande natur 

som samhälleliga associationsobjekt. Oavsett om dessa befinner sig i den reella 

verkligheten eller som att de vore verksamma i en annan dimension, enbart på 

återkommande besök i samhället (Lögdlund, 2014). 

 

4. METOD 
I detta kapitel redogörs för studiens vetenskapliga grunder samt metodologiska 

utgångspunkter där kritisk realism som ontologi samt epistemologi, liknelsen 

mellan Webers idealtyper och mina tankefigurer, samt infallsvinklarnas relation 

till min studie behandlas och presenteras genomgående. Tillvägagångssätt, etiska 

överväganden, urval och metoddiskussion lyfts i avsnittets slutskede. Studien 

finner sitt upphov i den kritiska realismen, med stöd av tematisk analys och 

symbolisk interaktionistisk teori. 

 

4.1 Ontologi & epistemologi 
Ontologi beskriver Bryman (2008) som sociala entiteters natur, frågeställningar 

rörandes vad som finns; Bör en social entitet betraktas som en objektiv enhet i en 

yttre verklighet eller en konstruktion grundad på aktörers handlingar och 

uppfattningar? Weber för en argumentation för Kants (1958) systematiska 

distinktion mellan en empirisk värld i kontrast till mänsklig kapacitet till 

förståelsen för denna. Denna empiriska värld förstås när sinnet stimuleras och 

därmed aktiverar mänskligt medvetande. En viktig aspekt i Webers ontologi är att 
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medvetandet är begränsad i förståelsen för de mekanismer som ställs inför 

betraktelsen av en social entitet. Hans ontologi skulle därmed kunna hänvisas till 

den kritiska realismen då den är rotbunden till filosofen Kant som beskriver 

mänskligt sinne som ofrånkomligt konfronterad med en yttre verklighet. Liksom 

Kant (1958) hävdas det att mänskliga sinnen inte är kapabla till att uppfatta en 

fulländad objektiv verklighet. En dualism som är relevant i sammanhanget då den 

har vidareutvecklats av Weber och den metodologiska strategin för studiumet av 

denna sociala verklighet har sin grund i resonemanget att ett objekt är separerat 

från den empiriska verkligheten. Mänskligt medvetande konfronteras med 

verkligheten som att denna vore främmande för självet. Sinnet är därav begränsad 

till en fulländad förståelse för den sociala verkligheten och historiken vilken hör 

till. Weber menar därav att det krävs ett angreppssätt på den sociala miljön vilken 

innehar en tolkande förståelse (Weber, 1978). Kants och Webers ontologiska 

utgångspunkt medverkar till konstaterandet att ett fenomen förekommer och 

existerar oberoende av individens subjektiva uppfattning. Även att sociala 

entiteter är omöjliga för människan att begripliggöra från en synvilla av en 

objektiv verklighet (Gottzèn & Lögdlund, 2014). Weber hävdar att en absolut 

kunskap samt dess abstrakta lagar inte är möjliga att nå fram till (Gottzèn & 

Lögdlund, 2014), och att subjektiv tolkning är nödvändig då människan inte är 

kapabel till en fullbördig förståelse för omvärlden. Ett påmint koncept inom den 

kritiska realismen och Bhaskars särskiljande av verklighetens ontologiska 

domäner. 

 

All kunskap om den kulturella verkligheten är alltid kunskap utifrån särskilda 

synsätt (Weber, 1904). 

 

 
 

Bhaskar hävdar verklighetens ontologiska domäner som tredelad, där det 

förekommer ett erkännande av en yttre verklighet som forskaren ämnar närma sig 

utifrån observationer och studier av den empiriska domänen (Bhaskar, 1978). 

Brandèn (2015) förklarar den kritiska realismens ontologi till att vara 

differentierad, strukturerad och stratifierad. Differentieringen är i den empiriska 

domänen, som hänvisar till observationer av händelser. Den faktiska domänen 

hänvisar till händelser som inte observeras. Verklighetens domän hänvisar till 
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likväl händelser som de mekanismer vilka utlöser dessa. Den empiriska domänen 

är därmed enbart toppen på ett isberg, förtydligar Brandèn (2015) den 

vetenskapsteoretiska ontologin. Ett exempel skulle kunna härledas till en individs 

sympatiserande med Jokern, antecknad observation faller inom ramen för den 

empiriska domänen. Inom den faktiska domänen erkänns händelseförlopp som 

lett upp till detta gillande av antagonisten vilket inte är direkt observerbart. 

Möjligtvis en önskan att slå sig fri från det eviga hamsterhjulet med alla dess krav 

och påtvingade moraliska värderingar som alldaglighetens människa vistas inom. 

Händelsens mekanismer presenteras i verklighetens domän vilket kan röra sig om 

relaterbara faktorer hos ärkeskurken och upplevelsen av maktlöshet inför 

samhällsreformen eller motvilja till att anpassa sig till finansiella krav inom 

arbetsliv, eller avsmak för rikedomen vilken protagonisten bär på med en 

personlig moral dedikerad klasskamp. 

 

Spekulationer som kan klassas som verkliga inom den kritisk realistiska ontologin 

härleds till utifall att tingets existens kan leda till konsekvenser för observerbara 

händelser (Brandèn, 2015). Objekt kan förekomma i olikartade skepnader och 

presenteras av Steve Fleetwood (2005) i fyra kategorier som exemplifierar 

existens och kausalitet. Materiella objekt: Oceaner, vädersystem och månen är 

verkliga som de ingår i en mängd observationer. Diskursiva objekt: Tankesätt, 

symboler, idéer, föreställningar och åsikter är verkliga som de påverkar och ger 

upphov till mänskliga handlingar. Sociala objekt: Organisationer och sociala 

relationer är verkliga som de påverkar människors sociala interaktioner. 

Artefaktiska objekt: Kosmetika, datorer och piano eller en filmatisering av Batman 

och Jokern är verkliga som de både är materiella, diskursiva och sociala. Filmen 

är tillverkad som en dvd-skiva, den kan spelas i en dvd-spelare och även brukas i 

en biosalong. 

 

Bryman (2008) beskriver realism i två olika dager: Den empiriska realismen samt 

den kritiska realismen. Den empiriska realismen kallas i vissa sällskap för naiv 

realism. Anledningen är att anhängare hävdar en perfekt eller nästintill perfekt 

korrespondens mellan verkligheten och de ord som brukas i beskrivningen av 

denna. Ett koncept som Bhaskar (1989) tar avstånd från med förklaringen att det 

finns generativa mekanismer och strukturer som påverkar det som är möjligt att 

observera. Den empiriska, eller naiva realistens, anspråk på den yttre verkligheten 

och beskrivelsen av denna är därmed enligt Bhaskar endast en enda tolkande 

förklaring. Ett särskiljande mellan empiriska realister och kritiska realister är att 

de sistnämnda inte utgår från att forskarens uppfattning direkt speglar 

verkligheten. Den kritiska realismen accepterar även termer för sociala entiteter 

vilka inte är direkt observerbara då effekterna av dessa är möjliga att synas. 

 

Den här studien landar i realismen då jag i första hand, i likhet med Weber, 

instämmer med filosofen Kants resonerande om sinnet som ofrånkomligt bemött 
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av en yttre verklighet. Vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta. Med tanke 

på att vi bemöter verkligheten utifrån en sådan subjektivitet är det underförstått 

att underliggande variabler vilka inte är direkt observerbara kan bidra till 

konsekvenser för observerbara händelser. Jag anser inte att man som forskare bör 

hävda dennes egna tolkning som en direkt spegling av verkligheten, vilket 

positivister och naiva realister förespråkar. Tankeexperiment där två 

motsägelsefulla perspektiv behandlas samtidigt i en intern diskussion inuti 

huvudet bekräftar för mig att sinnet dessutom är begränsad till en ärlig 

helhetlighet eller objektivitet. Det ena perspektivet har alltid tolkningsföreträde 

och resonemangen som strider gentemot varandra kan enbart i det yttersta 

jongleras mentalt i tur och ordning. Vi bemöter verkligheten i form av yttre fakta 

och tolkar denna genom egna ögon utifrån en specifik infallsvinkel som inte bör 

utesluta mekanismer som inte är direkt observerbara. Särskiljandet mellan 

verklighet och illusion förklaras behagligt inom kritisk realism som en fråga av 

existens och kausalitet. Kritisk realism tillåter ett öppensinnat sanningssökande 

inom den sociala verkligheten där mänskligt beteende inte enbart ska förstås utan 

även förklaras. 

 

Enligt Bryman (2008) är kunskapsteoretisk epistemologi vad som bör anses som 

kunskap. Han betonar att epistemologin besvarar hur den sociala verkligheten kan 

studeras och från vilken infallsvinkel denna bör anammas. En väsentlig 

ståndpunkt utifrån principer, metoder och verklighetsbild tillämpad inom 

naturvetenskapen eller den kontrasterande skärningen inom hermeneutiken 

(Bryman, 2008). Både den empiriska realismen och den kritiska realismen delar 

uppfattningen att det finns en yttre verklighet och att studiumet av denna bör 

imitera naturvetenskapen. En epistemologisk infallsvinkel som separerar den 

kritiska realismen från övriga perspektiv är hänvisandes till att inte enbart 

fenomen som är möjliga att bekräftas via sinnena kan studeras. Inom den kritiska 

realismen, beskriver Bryman (2008), är forskarens tolkningssätt endast ett 

igenkännande av verkligheten. Studiumet av verkligheten ämnar att systematiskt 

framhäva ett uttryck för en företeelses funktionssätt och struktur. Vilket bör 

behandlas i sin existens som orörd samt oberoende av tankar hos människor. Den 

kritiska realismen är en motpelare till positivistisk empirism samt hermeneutiken. 

Positivismens empiriska kausalitetsbegrepp landar i en vetenskapsteoretisk 

diskussion där kritiska realister protesterar mot att sökandet efter kunskap saknar 

resonemanget för varför orsak och verkan förekommer (Brandèn, 2015). 

Hermeneutikens betungande fokus på människors upplevelser utesluter 

mekanismer härledandes till varför dessa känslouttryck och tankeskildringar hos 

studieobjekten äger rum (Brandèn, 2015). Positivister gör anspråk på en 

kunskapsteoretisk frågeställning gällandes imitationen av naturvetenskapen även 

gällandes samhällsvetenskapliga metod (Bryman, 2008). I likhet med realismens 

angreppssätt på insamling samt förklaring av vidhållen data. Positivister menar 

även att enbart företeelser och fenomen möjliga att bekräftas via sinnena kan 
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anses som kunskap och ämnar, i likhet med realismen, att generera prövbara 

hypoteser i en deduktiv ansats. En naturvetenskaplig induktiv metod hänvisar till 

insamlingen av faktabaserad data som kan vidhållas till grundstenar inför en 

lagmässig regelbundenhet (Bryman, 2008). För att vidareutveckla kritisk realism 

mer utförligt förs förhållandet in mellan sociala strukturer och aktörers handlingar 

beskriver Brandèn (2015) i figur 4 nedan där han vill exemplifiera den kritiska 

realismens ontologi i en diskussion gällandes verkligheten. Brandèn (2015) 

framlägger fäder inom sociologin kategoriserade till Weber som tillhörandes figur 

4a, Durkheim 4b samt Giddens och Bordieu i enlighet med 4c. 

  

 
 

Brandèn (2015) beskriver att Habermas teori kring systemets kolonisering av 

livsvärlden försätter aktör och struktur i åtskilda rum där ingetdera är 

sammankopplade. Ett koncept vilken han förklarar faller inom en liknande ram 

hänvisad den kritiska realismen. 

 

 
 

Vidare förklarar Brandèn (2015) den kritiska realismen som hänvisad av Archer 

(1995), där hon förespråkar att aktör och struktur är en ömsesidig relation. 

 

Kausaliteter och mekanismer från de båda stratorna påverkar den andre i 

nästkommande social handling. Strukturens krafter försvårar eller underlättar för 

aktören att agera. Den sociala interaktionen befinner sig därmed ständigt i 

reproducering eller transformerande process. Se tabellen ovan.  

 

Bryman (2008) förtydligar att den yttre verkligheten som beskriven inom kritisk 

realism är påverkbar av sociala aktörer. Cooley (1981) avser i sin presentation av 

att vad som gör sig mänskligt hos individen kan tillbakaspåras i en historia av det 

socialt förgångna samt den tillhörande kommunikativa uppfostran som ställer sig 

i direkt relation till samhällsreformen. En tankegång i likhet med den kritiskt 

realistiska pendelrörelsen mellan struktur och aktör, samt Webers anspråk på att 

samhällelig kultur influerar människan, individen däremot är relativt fri i sin egen 

roll inom den sociala verkligheten. Kultur innehar meningsfullhet för individen 

(Weber, 1949). Han förklarar att en individs handling är möjlig att studeras utifrån 
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historieböcker, ett resonemang som hänvisar till att litteraturen finner sitt upphov 

i materiella samt idealistiska intressen. En individs handlingar kan studeras utifrån 

idealtyper, menar Weber. Intuition eller inspiration förklarar han processen varav 

hjärnan skapar hypoteser i förhållande till dessa idealtyper (Weber, 1978). 

Idealtyper karaktäriseras som att vara verktyg användbara som mentala 

tankekonstruktioner, utifrån empirisk betraktelse inte återfunna i någon form av 

verklighetsdomän. Ett intellektuellt rent koncept som kan placeras i jämförelse 

med observationer där beteendemönster och upphoven till dessa kan spåras 

tillbaka till tankekonstruktioner som "byråkrati" eller "kapitalism" (Weber, 1978). 

Det är vad forskaren kan använda sig av som redskap när denna vill förstå 

verkligheten och mänskligt handlande (Gottzèn, 2014). 

 

Populärkultur, skönlitteratur och serieupplagor kan i Weberiansk anda därmed 

utmåla mekanismer för socialt handlande inom den fiktiva dimensionen, även ifall 

att dessa inte utgör en korrespondent liknelse med verkligheten. Webers tolkande 

sociologi hänvisar till förståelse framställd i två diverse typer: Direkt förståelse 

samt förklarande förståelse. Där den förstnämnda innefattar ett ytligt plan 

möjligtvis gällandes vad som sker i stunden och den sistnämnda hänvisar till ett 

djupgående meningssammanhang för handlingens subjektiva innebörd. Weber 

beskriver ett relativt fritt aktörskap präglad av den pågående samhälleliga 

kulturen. Den förklarande förståelsen kan beskriva fenomen och 

samhällsförändringar (Gottzèn, 2014). Sociologen har i ett av sina verk Den 

protestantiska etiken och kapitalismens anda förklarat en protestantisk sekt och 

dess etik vilken inte ämnar sig vara en korrespondent utmålning av verkligheten. 

Den abstrakta generaliseringen ställd mot verklighetens sociala handlingar 

(Gottzèn, 2014). Interaktion mellan människor i den sociala sfären studerar Weber 

till skillnad från mångfalden inte utifrån samhälleliga observationer, istället 

utifrån historiskt material. Ideal vilka teologer och författare i litteraturen har 

framlagt för hur mänskligt aktörskap bör te sig. Samhällelig kultur, vilken speglas 

genom historieböcker, påverkar onekligen socialt handlande, resonerar Weber 

(Gottzèn, 2014). 

 

Därav menar Edling och Rydgren (2015) att skönlitteratur kan verkställas som 

beskrivningar av verkligheten och tolkningen mellan inblandade parter, en liten 

pusselbit i en sociologisk samhällelig tavla. En tankefigur enligt Edling och 

Rydgren (2015) är förtydligande beskrivet en liknelse för Webers idealtyp. 

Skillnaden består i att Gedankenbilden är bildad ur en mogen forskningsprocess 

där ett teoretiskt resultat av sociologins arbete utgör grundstenen. Tankefiguren 

föds inte som en produkt av en disciplinerad sociologisk observation och analys, 

som hos Webers idealtyper, utan förklaras tydligare som ett uttryck för en 

kvalitativ simulering ämnad att försätta ljus över en ofärdig kunskapsprocess 

(Edling & Rydgren, 2015). Den här studien vill leka med tanken om tankefiguren 

som en mindre delaspekt av en större tankekonstruktion, bättre förklarad som en 
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mindre part av en större, ännu inte färdigställd helhetlig forskningsprocesserad 

mogen sociologisk frukt. 

 

I det finner studien sitt kritiskt realistiska öppnande, där min tolkning av 

protagonisten och antagonisten utgör en enda redogörelse för dessa som 

diskursiva objekt i ett snuddande av en yttre verklighet. Skönlitterära karaktärer 

som utopiska surrogat och representanter för samtidens åsiktsunderlag och 

föreställningar med ändamålet att stimulera fantasin inom disciplinär sociologis 

forskning gällandes reella studieobjekt. Webers. förklarande förståelse (Gottzèn, 

2014) möjliggör ett begripliggörande till varför dessa karaktärer gör sig 

oemotståndligt populära för den samhälleliga publiken och öppnar för vidare 

disciplinär sociologisk hypotesgenerering och forskning. Den här studien är en 

mänsklig föreställning inom ramen för den empiriska domänen. Där 

undersökningen kan brukas som måttstock i mätningar mellan strukturella 

mekanismer och mänskligt beteendemönster. Studien presenterar däremot inte 

kulturens påverkan av Batmans uppkomst, inte heller den inverkan 

superhjältegenren har på individuellt aktörskap. Serieupplagan medges vara ett 

resultat utifrån en yttre verklighet, framställd i mänsklig föreställningsvärld. 

Undersökningen presenterar Batman och Jokern som skildrade i 

föreställningsvärlden, inte relationen mellan de olika domänerna. Men det beaktas 

att förhållandet finns. Verklighetens domän berörs i observationer av den 

empiriska domänen (Brandèn, 2015), vari denna studie landar. Studien om 

Batman och Jokern som mänskliga modeller och simulerade tankefigurer 

vidhåller dessa som diskursiva objekt. Tankefigurerna är inom mänsklig 

föreställningsförmåga, simulerade, diskursiva objekt. Dessa representerar 

ideologier, ideal och åsikter. Batman och Jokern gestalterade till symboler eller 

associationsobjekt existerande i en mänsklig föreställningsvärld och landandes i 

Bhaskars empiriska domän. Studiens hänsyn till att det finns en relation mellan 

fiktiva karaktärer och samhället presenteras i rapportens slutskede inom premisser 

av Cooleys begrepp associationsobjekt och det organiska samhället. 

 

Rakt av presenterar denna studie diskursiva objekt inom ramen för kritisk realism 

som landar i Bhaskars empiriska domän. Studien är användbar i vidare bruk där 

karaktärerna kan fungera som mänskliga modeller eller tankefigurer i prövbara 

hypoteser gällandes strukturella mekanismer inom kulturen som berör hjälten och 

skurken och vilken påverkan karaktärerna har på omgivningen. Tankefigurerna 

kan även förstås utifrån Webers premisser och placeras i jämförelse med social 

handling av aktörer i den reella verkligheten, bortom fiktionen.  

 

4.2 Metodologiska utgångspunkter 
Brandèn (2015) förklarar den kritiska realismen som i likhet med en mångfald 

övriga ontologier bestående i deduktion, induktion samt abduktion. I det här 

avsnittet framförs deduktion och induktion och dess relation till studien. 
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Deduktion utgår från en logisk slutsats vilken finner styrka i övertygelsen kring 

att resultatet håller, där metodologin främst används för att eliminera motsägelser 

eller presentationen av logiskt korrekta argument (Brandèn, 2015). Se figur 6 

nedan. Induktion förklarar Brandèn (2015) som en gissningslek till en generell 

regel utifrån en specifik förekomst eller ett fall. Vilken därmed skulle kunna vara 

felaktig men i de bästa av världar ändå utgör ett empiriskt mönster som lyfter nya 

framställningsdager vilka kritiska realister hänvisar till någonting av värde. 

 

 
 

Den tematiska analysen som används i denna studie innehar förkunskaper 

gällandes symbolisk interaktionistisk teori samt superhjältegenren som sådan. 

Protagonisten och antagonisten betraktas som diskursiva objekt och 

undersökningen försätts i ett ramverk klassad till deduktion på grund av befintliga 

förkunskaper. Empirin som brukas är bestående i serieupplagor av protagonisten 

och antagonisten där dessa likaså är befintliga källor som nyttjas till främjandet 

av min karaktärsanalys. Mitt intresse för symbolisk interaktionism, 

superhjältegenren och den befintliga relationen till Batman och Jokern försvårar 

en induktiv ansats då det redan från början finns förkunskaper. Däremot har jag 

varit öppen för hur resultatet skulle framträda, vilket då utgör en mer induktiv 

infallsvinkel då jag till trots befintlig teori inte vetat vad som jag skulle finna och 

inte var klar över i förhand på vad som analysen skulle uppenbara. Min studie är 

en tankeskildring som träder i verket utifrån den tematiska analysen och 

symbolisk interaktionism. Inom kritisk realistisk ontologi hänvisandes till att vara 

diskursiva objekt, möjliga att jämföras med sociala objekt och mekanismer vilka 

förekommer bortom skönlitteraturen i en reell verklighet. Studien är både 

deduktiv och innehar induktiva egenskaper. 

 

4.3 Tematisk analys 
Den här studien förhåller sig till den tematiska analysen som innehåller 

grundläggande element som är användbara i kvalitativa metoder i ett brett 

sammanhang av data. Huvudsakligen härleder analysmetoden till att analysera 

och presentera teman i datan där det ingår tolkning (Lindstedt, Fogelkvist, 
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Gustavsson & Gustafsson, 2016). I första hand sker ett ställningstagande innan 

analysarbetet startar, vad som anses som ett tema i studien: En omfattande 

beskrivning av ett data eller en detaljerad skildring av en specifik aspekt. Vad som 

klassas vara ett tema är när någonting i datamaterialet fångar någonting viktigt 

eller representativt i förhållande till min forskningsfråga. Övervägande är det 

aspekter som framträder frekvent och flertalet gånger vilket bedöms som 

någonting av värde i tematiseringen, teman såsom roller eller jaget (Lindstedt et 

al, 2016). 

 

Den här tematiska analysen är deduktiv som det redan finns förutbestämda teman 

som ska täckas in, men induktiv i att jag inte varit fullständigt klar över resultaten 

sedan innan, dissekeringen av karaktärerna har öppnat för resonemang som jag 

inte hade från start. Mitt intresse styr analysen. Teman som skissats inför analysen 

gäller både vad som sker samt underliggande latenta meningssammanhang. Jag 

har valt en mindre mängd teman som anses rikta sig mer till karaktärerna som 

diskursiva objekt vilket ämnar behandla karaktärerna mer djupgående än utifall 

valet av teman som istället framställer en generell bild. 

 

4.4 Urval 
När studien utgår från en deduktiv ansats kan urvalet utgå från tidigare kunskaper 

kring varifrån karaktärerna placeras i fokus. Som Batman och Jokern infinner sig 

i en mängd olika serieupplagor samt filmatiseringar både animerat och med 

verkliga skådespelare blir det svårt att avgränsa sig och välja endast en 

serieupplaga eller film. Jag har därav valt att använda mig av tre olika 

serietidningar där Batman och Jokern finns. 

 

Ett målstyrt urval är enligt Bryman (2008) ett ickesannolikhets-urval, där 

tyngdpunkten ligger i att deltagarna för en studie inte väljs ut slumpvis utan istället 

att utföraren till undersökningen självmant väljer studieobjekten. Vilket lämpar 

sig till min studie då jag vill fånga in sekvenser och episoder konsisterande 

protagonisten och antagonisten som har, för mig, ett värde att uppmärksamma. 

Jag vill därmed bemöta syftet och frågeställningen utifrån lämpliga data, vilket 

jag har förkunskaper kring från start. Kriteriumet ligger i protagonisten och 

antagonisten framförda som diskursiva objekt. Sekvenserna som kommer att 

brukas härstammar från serieupplagorna: Batman, the killing joke (2008); Batman 

R.I.P (2008); Batman Volume 3 Death of the family (2014). Anledningen till att 

jag valt dessa tre serieupplagor är för att Batman och Jokern förekommer i 

interaktion till en stor del, vilket har särskilt dessa från övriga serier i fiktionen. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 
Den här studien beskrivs som deduktiv men är klar över dess måttligt induktiva 

ansats. Den analytiska processen har beaktats utifrån anteckningar genom 
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läsningens gång och bearbetats därtill. Analysen har ständigt varit i en 

förändringsprocess grundad på ny information och nya frågeställningar vilka 

försatt karaktärerna i olika ljus och öppnat för möjligheter i den deduktiva 

ansatsen där begreppen som används inom symbolisk interaktionism inte har varit 

densamma som vid start. Anteckningarna som förts genom läsningen har ställts i 

relation till syftet för undersökningen. Fiktionen är flerdimensionell men det har 

förekommit avgränsningar utifrån relevans till befintliga frågeställningar. Jag har 

utifrån tre serieupplagor velat hitta ett mönster som faller inom ramen för syftet 

och gemensamt skapar två helhetliga tankefigurer där kärnan av idéinnehållet 

varit i fokus.  

 

4.6 Etiska aspekter 
Bryman (2008) benämner de fyra grundläggande, etiska kraven som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Forskaren behöver informera personerna som deltar i en 

undersökning om dess syfte och att deras förekomst är frivillig. Deltagarna 

behöver ge sitt samtycke till medverkan. Personernas uppgifter bör behandlas 

utifrån största möjliga konfidentialitet. Uppgifterna som framgår om deltagarna 

ska enbart användas för studiens ändamål (Bryman, 2008). Denna studie består i 

fiktiv empiri och det har därmed inte behövts ett tillstånd från någon individ, 

däremot har det vidtagits hänsyn till författarna och ägarna till serieupplagorna. 

Referenser har behandlats riktigt och med noggrannhet. Jag har även använt mig 

av bilder från serieupplagorna vilket har sökts godkännande av ägarna till dessa, 

DC Comics, som jag har nått ut till via mejl för tillåtelse. Det aktuella mejlet 

bifogas som bilaga nr 1 av tecknarna inom superhjältefiktionen hos företaget. 

 

4.7 Kvalitetsbedömning 
Bryman (2008) beskriver validitet inom ett ramverk av: intern validitet samt 

extern validitet. Den förstnämnda förklarar Bryman (2008) som en 

överensstämmelse vad gäller observationer hos forskaren och idéer vilka 

utvecklats inom teoriramen under den genomgående undersökningen. Den 

sistnämnda gäller generaliserbarheten till övriga situationsbetingelser eller 

miljöer där resultaten gör sig möjliga att anammas (Bryman, 2008). Den interna 

validiteten för denna studie påverkas av ett jonglerande mellan student och 

handledare som därmed tillåter nya ögon att övervaka balansen mellan 

observation och teori. Tydligheten i detta och förankringen av observation utifrån 

serieupplagorna samt teoribildningen som brukas i förståelsen för nyttiga 

aspekter. Teorivalet har förefallit sig relativt neutralt i jämförelse då jag i analysen 

inte har kopplat empirin till teorier som hänvisar karaktärerna till någonting annat 

än hur de enligt mig rakt av framförs i serierna, först i diskussionsdelen appliceras 

det en maktdimension mer färgad av teoribildning som relaterar samhället till 

objekten ur ett specifikt perspektiv. Med det avser jag att validiteten är hög då den 
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symboliska interaktionismen i jämförelse med teorier som exempelvis förespråkar 

maktdimensioner eller genus inte har brukats i resultatet och färgat det utifrån en 

vinkling. Det kan aldrig vara fullständigt neutralt, men har varit en strävan för mig 

att erbjuda ett så neutralt resultat och analys som möjligt. En fördel som jag tror 

ger protagonisten och antagonisten en rättvisare bild som tankefigurer vilket kan 

brukas vidare i kommande studier i dess relation till samhället. Teoriramen har 

enbart behandlat empirin som dramaturgiska element och komplexiteten i det, inte 

på samma sätt kopplat utifrån någon specifik infallsvinkel av dess relationen till 

samhället. Resultatet har enbart konstaterat att det existerar ett samband, samt 

presenterat hjälten och skurken som de framställs i den fiktiva dimensionen. 

Extern validitet påverkas av att jag till viss del som jag kommer att använda mig 

av sekvenser ur tre olika serieupplagor konsisterande protagonisten och 

antagonisten. Däremot förekommer karaktärerna i populärkultur på en scen 

mycket större än de tre böcker som jag har valt att använda mig av. Detta öppnar 

för vidgad analys bortom de tankefigurer som jag ämnar skildra. 

Generaliserbarheten är förhållandevis stark då jag använder mig av mer än en 

serieupplaga, men dessa som idéinnehåll är möjliga att utvidgas i en bredare 

analytisk ansats. Med tanke på att jag brukar tre serieupplagor vill jag påstå att 

generaliserbarheten av Batman och Jokern som jag känner dem har en relativt 

stark extern validitet gällandes dessa som skildrade i filmer eller övriga 

serieupplagor. Bryman (2008) särskiljer intern reliabilitet från extern reliabilitet, 

där den förstnämnda innefattar huruvida en studie tolkas i en överenskommelse 

mellan forskare där dessa beskriver vad de ser och hör likartat. Den sistnämnda 

hänvisar till möjligheterna hos replikation i en undersökning, upprepandet av 

detsamma. Kriteriumet inom den kvalitativa forskningen är svårartad i jämförelse 

med kvantitativ metod, då den sociala miljön och de olikartade betingelserna vilka 

uppstår i diverse samhälleliga företeelser. Vad som gäller studiumet av situationer 

från verkligheten där tillståndet inte kan frysas inför den exakta möjligheten till 

replikation (Bryman, 2008), lyckosaligen gällandes denna uppsats finns empirin 

mellan bokomslag och tillåter därmed nyfikna forskare att studera innehållet och 

dess betydelse. Jag vill påstå att studien har en förhållandevis hög extern validitet 

då jag målmedvetet använt tre serieupplagor som framhäver karaktärernas 

förflutna och relation till varandra med en aktiv och konstant interaktion. 

Analysen över karaktärerna har därmed kunnat bli mer djupgående utifrån valda 

serietidningar och är generaliserbara till övriga serier dessutom då karaktärerna 

inte ändras till en stor grad mellan olika böcker. 

 

4.8 Metoddiskussion 
Den här studien genomförs med en tematisk analys utifrån symbolisk 

interaktionistisk teori med en epistemologi och ontologi som landar i kritisk 

realism. Anledningen till att jag har valt kritisk realism är i första hand grundad i 

en smakpreferens gällandes ontologi. Uppsatsen har därefter skräddarsytts i och 

med att jag i förhand använt Goffmans terminologi och tematisk analys och 
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tillämpats en epistemologisk infallsvinkel. Det har funnits en vilja till att skriva 

uppsatsen utifrån Fiskes (1990) syn på myten som ett sätt att hantera bekymmer 

och problem i samhället och mänskligheten. Myter som en historia vilken har 

övervägande betydelse för den kultur vilken denna förekommer. Han liknar 

återberättandet av en myt med den sovande drömmen, som beskriven av Freud, 

uppstånden ur ängslan och traumatiska skeenden vilken hålls tillbaka i betydelse 

av individens undermedvetna. Drömmen har densamma karaktär som myten 

återgiven i samtal. Där den, liksom drömmen, är tillgänglig i sin ytlighet men att 

dess djupstruktur enbart är ett nående av analytiker. Berättelsen av myten är 

därmed egentligen ett gensvar på outredda motsägelser inom berörd klan eller 

kulturs undermedvetna (Fiske, 1990). Utgångspunkten är att teorin även rotar sig 

i klasskillnader och berättelsen som sådan till att vara ett språkligt verktyg för att 

sprida en betydelse i samhället. Språket strukturerar tankar och betydelser. En 

sådan uppsats hade landat i strukturalismens vilja till att söka djupare strukturer 

vilka skapar kommunikationsmässiga system samt kultur (Fiske, 1990). En 

innehållsanalys hade därav gjort sig relevant för studiens ändamål. Huvudsakligen 

fokuserad över det påtagliga eller manifesta innehållet i ett särskilt meddelande. I 

detta fall Batman och Jokern som ett kulturellt idéinnehåll. Metoden hade därav 

kvantitativt grundat sig i identifiering och räknande av utvalda enheter inom 

kommunikationssystemet, eller serieupplagorna. Syftet hade därav varit att inrita 

sig på kommunikationens frekvenser och mönster (Fiske, 1990). En kvantitativ, 

empirisk undersökning och studie i kontrast till den kvalitativa tematiska som 

erhållits i slutändan som metod. 

 

Jag har istället använt tematisk analys och symbolisk interaktionistisk terminologi 

i en deduktiv infallsvinkel. Vad som i studiens tidiga skede var: Protagonisten och 

antagonisten som samhälleliga associationsobjekt har vidareutvecklats till dessa 

som tankefigurer och diskursiva objekt. Därav gör sig den kritiska realismen 

relevant i studiumet av verkligheten där min undersökning lämpar sig landa i den 

empiriska domänen som diskursiva objekt. Möjliga att användas vidare i prövbara 

hypoteser och med samma funktion som Weberianska idealtypers betydelse inför 

förståelsen av mänskligt handlande. Det har uppstått frågetecken gällandes på 

vilket sätt Batman och Jokern påverkar den samhälleliga publiken och den kultur 

som dessa vistas i. Men detta har avgränsats i undersökningen där empirin varit 

bestående i serieupplagor och inte publiken till dessa. Ett medvetet val i början av 

studien. Relationen mellan fiktionen och samhället har upplevts viktig att 

poängtera då det är en sociologisk studie som bedrivs och inte en 

litteraturvetenskaplig. Därav har jag brukat argument från Fiskes (1990) syn på 

kommunikationsteori samt hänvisningen till myten som ett samhälleligt, socialt 

fenomen. Jag har även format ett mindre koncept i uppsatsens slutskede vilket 

placerar serien i relation till Cooleys Associationsobjekt och Det organiska 

samhället. 
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Jag har valt den tematiska analysen istället för en bild och textanalys, då det har 

funnits ett intresse att kartlägga teman inom serien från start. Hjälten och skurken 

framförda som diskursiva objekt har bidragit till både en deduktiv som 

målmedveten undersökning där intresset skissats från start. Det nekas däremot 

inte till att studien varit måttligt induktiv från början. Då jag har läst både 

symbolisk interaktionism samt serietidningarna i en tankefödande dimension från 

den allra första början. Det har inte funnits ett lika stort intresse för hur hjälten 

och skurken har tecknats i relation till hur de framförs som idéinnehåll. Fokus har 

legat på vad som sagts och vad som finns inom karaktärerna än deras yttre attribut 

vilket har försatt en bild- och textanalys i mindre relevans. Mönster vilka 

uppenbarat sig gällandes exempelvis åsikter eller känsloutfall har upplevts som 

lämpligare att belysa genom tematisering snarare än en bild- och textanalys. 

Nackdelarna till att inte använda en bild- och textanalys består i att relationen 

mellan texten och bilden inte tas hänsyn till på samma vis som en sådan analys 

skulle kunna åstadkomma. Men detta har inte förefallit särskilt relevant för 

studiens ändamål. Därav har det begåtts ett beaktande vad gäller valet av 

analysmetod, som de båda metoderna har förefallit sig nyttiga för studien. Jag har 

oavsett beaktat förhållandet mellan text och bild till en viss del, men det har 

vidhållits en större vikt vid text snarare än teckningarna.  

 

Symbolisk interaktionism som faller inom ämneskategoriseringen sociologi 

upplevdes relevant som det ger upphov till en mängd användbara begrepp på 

mikronivå, brukbara i framhävandet av karaktärernas komplexitet. Den kritiska 

realismen gör sig relevant i skildrandet av protagonisten och antagonisten som 

mänskliga föreställningar. Dessa tankefigurer för sig som representatörer av 

symbolik, ideal och åsikter med ett upphov i verkligheten vilket berättar 

någonting av värde om samhället. Den kritiska realismen erbjuder enbart en enda 

tolkning av verkligheten, relevant för min studie som övriga studerandes kan ha 

en annan uppfattning om serieupplagorna och dess karaktärer. Det som jag vill 

bidra med är inte den objektiva verkligheten, eller sanningen i sig, utan ett enda 

framförande av dessa som tankefigurer. Det har varit tänkt om studien skulle 

använda sig även av filmatisering av dessa karaktärer inför studien, då det finns 

en tidigare förståelse för att karaktärerna skiljer sig till viss del åt inom serierna 

och som skådespelare. Men av samma anledning till att det fanns mer olikartat 

material till dessa, har studien valt att avgränsa sig till enbart de tecknade 

upplagorna. Utformandet av hur dessa målas, och hur dessa presenteras i filmer 

skulle från mitt synfält kunna hävdas att serierna är mer våldsamma och brutalt 

skildrade än filmatiseringarna. Detta är något som jag tror gynnar tankefigurerna 

och pressar karaktärernas väsen till det extrema, öppet för ett mer rättvist 

beaktande kring protagonisten och antagonisten som tankefigurer. Filmerna är 

baserade på serieupplagorna. Hjälten och skurken är originala i serietidningarna. 
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4.9 Sammanfattning 
Min studie är en skildring av Batman och Jokern som tankefigurer. Protagonisten 

och antagonisten är språkliga uttryck för idéer, symboler och åsikter, bärare av en 

djupare innebörd. Idéinnehållet frambringas genom tematisk analys och 

Goffmans dramaturgiska, symboliska interaktionism. Studien landar i en kritisk 

realistisk epistemologi och ontologi. Det finns ett hävdande om en yttre verklighet 

där den tredelade verklighetens ontologi placerar denna studie i den empiriska 

domänen. Tankefigurerna kan brukas med samma funktion som Webers 

idealtyper där studiumet av skönlitteratur uppenbarar idéinnehåll och 

åsiktsunderlag av ett fenomen eller förekomst som kan jämföras med skeenden i 

verkligheten. Min studie kan betraktas som en förklaring på ännu inte 

färdigformulerade hypoteser. Tankefigurerna står som mänskliga modeller, 

(Edling & Rydgren, 2015) användbara vidare även i prövbara hypoteser för socialt 

handlande och dess påverkan av superhjältegenren. Huvudsakligen är det 

idéinnehållet och karaktärerna som ett språkligt uttryck för det vilket är i fokus 

och ämnar att stimulera fantasin inom sociologisk, systematisk studium av den 

sociala verkligheten. Det beaktas att relationen mellan verklighetens domän och 

den empiriska domänen finns. Förhållandet mellan de fiktiva karaktärerna och 

den reella verkligheten argumenteras för med stöd av Cooleys Det organiska 

samhället och associationsobjekt. Där dessa inom den empiriska domänen gör sig 

verkliga som diskursiva objekt i frågan om existens och kausalitet. 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
I det här avsnittet presenterar jag den tematiska analysens huvudsakliga teman 

kategoriserade inom ramen för symbolisk interaktionistisk terminologi: Narrativa 

inferenser, Fasad, Den agerande individen, rollgestalt, sociala ansikten och 

slutgiltigen livgivare, författare samt huvudmän. Bilder från serieupplagorna 

kommer att brukas för att förstärka analysen och erbjuda läsaren en närmare 

relation till superhjälten och ärkeskurken.  

 

5.1 Jokerns uppkomst 
Goffman beskriver identitetsskapande utifrån begreppet narrativa inferenser, där 

händelseförlopp och dess subjektiva innebörd för individen väver samman en 

berättelse grundad på skeenden i livsloppet (Hydén, 2002). Det är inte ovanligt att 

händelserna som binds ihop förklaras som vändpunkter eller omvändelser, 

exempelvis inom missbrukssammanhang. De narrativa inferenserna tillåter 

personen att framföra en självpresentation och i det projicera en identitet som 

senare byggs på med nya händelser och dess innebörder. Goffman menar även att 

det är utifrån socialt samspel som det möjliggörs att dessa identiteter projiceras 

och skaffar ny tolkning i ett ömsesidigt samspel.  
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Jokerns identitetsskapande klargörs i serieupplagan The killing joke, där 

ärkeskurkens bakgrundshistoria blottställs i ekonomisk frustration där mannen 

arbetar som en misslyckad komiker vilken inte kan locka publiken till skratt, i 

försörjandet av en gravid hustru och barn. Hans svårigheter i att behålla ett arbete 

leder till att han beblandar sig med gangsterligor som springpojke i sin finansiella 

desperation och oduglighet till att leverera. Jokern faller i avsnittet ned ett vatten 

besudlat av kemiskt avfall när han iklädd en röd huva jäktat vidare på order från 

maffian, med superhjälten jagandes efter sig. Mannen kryper upp från vattnet och 

drar av sig den ansiktstäckande huvan och ser sin spegelbild reflekteras framför 

sig. Clownmålningen är inpräntad huden hos honom när han viker sig samman i 

skratt med tårar av blod sipprandes ur ögonen. En omvändelse vilken beskriver 

den narrativa inferens, eller händelseförlopp, som antagonisten vävt samman en 

självpresentation beskrivandes ärkeskurkens uppkomst.  

  
(Moore & Bolland, 1953) 

 

All it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy. 

(Moore & Bolland, 1953) 

 

Handlingen i Batman, The killing Joke består i att Jokern skjuter en kvinna och 

kidnappar hennes far till en förfallen nöjesattraktion, där han tvingas till en åktur 
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ämnad att driva mannen galen. Den röda tråden i ärkeskurkens handlingsförlopp 

är bestående i en vilja till att övertyga omgivningen till att acceptera den egnas 

övertygelse om meningslöshet och mänsklig bräcklighet. Ett identitetsskapande 

som fortskridit sedan förvandlingen där omgivningen tillåter denna att projicera 

självet ytterligare i sin nyvunna utstyrsel som en mordlysten gangsterclown. 

Goffman förklarar att människans självbild tenderar att förhålla sig till samhällets 

grundläggande värderingar (Johansson, 2012). Vilket kräver ett försvar eller 

skydd omkring självet till upprätthållandet av dessa, där individen grundar sig i 

två slags av berättelser med ändamålet att skydda självet. Framgångsberättelsen 

och den tragiska berättelsen, där den förstnämnda grundar sig i om individens 

nuvarande situation och framtid ser ljus ut och den sistnämnda hänvisar till 

bortförklarande av skuld gentemot självet och omdirigerar olyckan gentemot 

omgivningen. Dessa historier underlättar för individen att konstruera en social roll 

där berättandet även uppfyller en social funktion och inte enbart äger rum som en 

språklig aktivitet. Personen är således misslyckad som ett resultat av andra 

faktorer än denne själv, eller överväldigad av livets missgynnanden i en tragisk 

berättelse med funktionen att uppbevara individens självbild (Johansson, 2012). 

Jokern är onekligen en karaktär rotad djupt i den tragiska berättelsen, där denna 

ordagrant hänvisar sitt nuvarande ansikte till ett resultat av en orättvis och 

meningslös verklighet. 

 

 
 

(Moore & Bolland, 1953) 

 

It's all a joke! Everything anybody ever valued, or struggled for... 

It's all a monstrous, demented gag! So why can't you see the funny side? 

Why aren't you laughing? (Moore & Bolland, 1953) 
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En individ som uttrycker sig överför en förmedling av sitt Jagintryck och 

informerar övriga sociala aktörer om den pågående sociala rollen. Individen 

utformar ett uppträdande genom bland annat klädsel, ansiktsuttryck och ord vilket 

ämnar projicera ett specifikt ansikte (Forstorp, 2002). I sin tragedi föds den sociala 

rollen som mördarclown, där hans handlingsutövanden är präglade av ideal 

bundna till det ansikte han som ärkeskurk klär väl i. Ett resultat av en tragisk 

berättelse där denna erkänner sig konstruerad av faktorer vilka inte är 

självförvållade. Jokerns självpresentation är mer än en språklig aktivitet 

förmedlad mellan sidbladen, för honom uppfyller hans missöden en social 

funktion för att bevara sitt ansikte, och i samtid skydda självet från de centrala 

moraliska principer vilka antagonisten trasar sönder i samtid som sina 

bortförklarelser. Goffman (1970) beskriver bevarandet av ansiktet som en 

övertygelse gentemot övriga deltagare i det sociala samspelets om rollens äkthet. 

Att hävda ett ansikte är en presentation av attribut som av omgivningen tillåts att 

uppbevaras och att förlora ett ansikte innebär att en roll vilken inte förefaller sig 

som trovärdig elimineras. Det sociala ansiktet kan utgöra individens centrala 

punkt för trygghet. 

 

5.2 Batmans uppkomst 
 

It was so brave of you, Bruce, so ingenious, to make yourself into the great 

Dark knight who wasn't there for you when you needed him. But all this... 

This is a disturbed little boy's response to his parent’s death... You're over 

thirty years old. It can't go on. You could use your wealth and influence in 

other ways. You must think about what you're doing to yourself and to 

impressionable young people. You need to talk to somebody. My father was 

shot dead in front of me too, Bruce. But these sad, bloodspattered little super-

hero costumes... The scars... This gigantic underground museum of death and 

technology. Oh Bruce. Poor Bruce. What if you're not well? (Florea, Garbett 

& Scott, 2008) 

 

Batman måhända är rotbunden den tragiska berättelsen där denna i likhet med 

antagonisten finner sin sociala roll som maskerad hämnare till förlusten av 

föräldrarna som liten pojke. Bunden till ideal som rättvisa, bemöttes av en 

verklighets kalla anda som goda människor blev bestulna livet för handen på en 

rånare. Goffmans personliga fasad är ett uttryck för ämbete, rang, kön, gester, 

utseende, hållning, talmönster och ansiktsuttryck (Forstorp, 2002). Inramningen 

hänvisar istället till plats, tid och materiella förutsättningar verksamma även som 

symboler. Det ser ut som att Batman klär sig i en fasad bestående av sin egen 

rädsla efter att som pojke fallit ned i en grotta bebodd av fladdermöss, och ger sig 

i sin fasad av för att fullborda sin förvandling till superhjälten besatt av rättvisa. 

Fångsten av kriminella förbrytare genom lagliga vägar är en röd tråd som den 

agerande individen brukar, vilket för mig skulle kunna ha en djupgående subjektiv 
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innebörd där denna inte vill omvandlas till de vilka han jagar. Upprätthållandet av 

hans värderingar att inte döda kan vara det enda som håller honom tillbaka från 

att istället förvandlas till ett monster, vilket han är medveten över och som spiller 

olja över elden gällandes hans beslut att bekämpa brottsligheten genom lagliga 

vägar. Ett upprätthållande av rollgestaltens sociala ansikte. Masken 

(Goffman,1959) är vad som slutgiltigen är bestående i rollen vilken utgör vår 

självuppfattning. En sekundär natur som integreras av vår personlighet. Individen, 

enligt Goffman (1959) träder in i världen, förvärvar en specifik karaktär och blir 

i det en person. Batmans tragiska berättelse och de moraliska riktlinjer vilka hör 

till bevarar hans sociala ansikte och uppfyller för honom en social funktion där 

självet skyddas trots brotten mot grundläggande moraliska principer. Om Batman 

mister sina ideal vilka begränsar och konstruerar honom, söndras hans sociala 

ansikte som skipare av rättvisa. En omfattande skillnad mellan superhjälten och 

ärkeskurken ligger i den tragiska berättelsens placerande av skuld, där Jokern 

kastar stenar på omvärlden, klandrar istället hjälten självet för sina föräldrars död. 

Batman som maskerad hämnare klär sig bättre i en framgångsberättelse där denna 

i besatthet viger sitt liv åt att göra världen till den plats som de mördade 

föräldrarna önskade. En meningsfullhet i det rättslösa är för hjälten att bli den 

rättvisa som saknas. 

                               
(Moore & Bolland, 1953) 

 
So why can't you see the funny side, why aren't you laughing?  



34 
 

- Because I’ve heard it before, and it wasn’t funny the first time. (Moore & 

Bolland, 1953) 

 

5.3 Batmans ideal och värderingar  
Goffman (1959) drar en skiljelinje mellan den agerande individen och 

rollgestalten, där han framför att den ärliga aktören och den cyniska aktören är en 

av dem bestående i rollgestalten. Den ärliga aktören är kapabel att bli fullständigt 

duperad över sitt eget uppträdande att denna övertygas om att intrycket av äkthet 

är av äkta vara. Den agerande individen (Goffman, 1959) vill övertala 

omgivningen om att rollen som framträder är av äkthet. En intrycksstyrning 

gentemot en publik under framträdandet där karaktärsdrag samt egenskaper vill 

övertygas om att rollinnehavaren verkligen besitter. Den ärliga, uppriktiga aktören 

är så uppslukad av sitt framträdande att denna självmant tror på rollen. Den 

cyniska aktören däremot är klar över att rollgestalten inte är av äkthet under 

framträdandet. För mig är Batman som maskerad hämnare svårartad att beskriva 

som en cynisk aktör, däribland sker det att den mjukare agerande individen i 

relation till den skoningslösa rollgestalten framträder även iklädd sin rollgestalts 

fasad. Rollgestalten använder få ord när denna utifrån våldet bemöter antagonisten 

och likasinnade, skoningslöst och med uttryckligen avsmak inför brottsligheten. 

 
You are nothing but degenerate filth! (Snyder & Capullo, 2014) 

 

Now, you whimpering little smear of slime, I'm going to ask you politely just 

one more time... (Moore & Bolland, 1953) 

 

Batman sympatiserar däremot med densamma man som han som ärlig aktör 

iklädd rollgestaltens fasad slungat genom en glasvägg, skakandes av vrede 

tidigare sökandes efter. Den agerande individen inte enbart upprätthåller ideal för 

att avstå mordet hos brottslingar vilka rollgestalten i sin känsloexplosion är 

tvungen att förhålla sig till, mannen bakom masken vill inte döda. 
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(Moore & Bolland, 1953) 

 
It doesn’t have to end like that. I don’t know what it was that bent your life 

out of shape, but who knows? Maybe I’ve been there too. Maybe I can help. 

We could work together. I could rehabilitate you. You needn’t be out there 

on the edge anymore. You needn’t be alone. We don’t have to kill each other. 

What do you say? - No, I’m sorry, but... No, It’s too late for that. Far too late. 

HAHAHA. Y’know it’s funny... this situation, it reminds me of a joke... 

(Moore & Bolland, 1953) 

 

Batman vill i avsnittet ovan hjälpa Jokern. Den agerande individens goda hjärta 

bakom en kraftig bröstkorg. Det är uppenbart att rollgestaltens våldsamhet och 

brutalitet inte är karaktäriseringar som bäst hör till mannen bakom masken. Det 

gemensamma lidandet och förståelsen för smärtan som begrundar sig i brottsligt 

förtappade ansikten ställer förmodligen superhjälten i närmare relation till de som 

han jagar än de som befinner sig bakom hans beskydd. 

 
How can people hate so much without knowing eachother? (Moore & 

Bolland, 1953) 
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Här spekulerar den agerande individen under sökandet efter Jokerns rättmätiga 

identitet. En förståelsenivå och omtanke hos den som är kapabel till djupgående 

förståelse och empati rotad i samma kropp som rollgestaltens tillbakahållande av 

vredesutbrott. 

 

Batman hävdar sitt ansikte där denna presenterar attribut hos rollgestalten vilka 

förefaller sig trovärdiga som den samspelande omgivningen bemöter honom med 

fruktan. Rollgestalten Batman använder sig onekligen av rädsla som 

intrycksstyrning där allt omkring honom är präglad förmedlingen av hotfullhet. 

Han övertygar deltagarna om rollens äkthet, vilket enligt Goffman (1970) kan 

vara bestående i den maskerade hämnarens centrum för trygghet i striden mot 

brottsligheten. En mask som bemöts av publiken som trovärdig först när den 

agerande individen valt en roll som faller i linje med dennas uppförande. Både 

verbalt och icke-verbalt uttrycker superhjälten en definition av situationen iklädd 

en fasad som förmedlar skräck hos de som ställer sig mot honom. Knutna 

mörkblåa handskar över en gråsvart dräkt och lik fladdermusvingar - en mantel 

som ilsket bemöts från ett maskerat ansikte där utrymmet för ögonen är tecknade 

till vita skurningar. Rollgestalten Batman förmedlar kontroll och är 

respektgivande, härskande utifrån fruktan. Vid ett tillfälle som Batman besöker 

väninnan Barbara, sjukhusbunden och förlamad efter att ha blivit beskjuten av 

Jokern, till trots relationen mellan varandra uppvisar inte rollgestalten någon form 

av empatisk känsla då hon traumatiserad sliter i honom. Stunden innan beklagar 

poliskonstaplarna om situationen som de förmedlar vad ärkeskurken har gjort 

vilket Batman besvarar med att tillknyckla ett pokerkort avbildandes en Joker. 

 
They didn't tell you? He'd removed her clothing after shooting her. We, 

uh...Well we found a lenscap on the floor that didn't fit any camera in the 

place. We believe that, uhh... Well, that he took some pictures of her. 

Jeez, look, really, I'm sorry. I thought you knew. It's pretty sick, ain't it? 

-Yes. Pretty sick! (Moore & Bolland, 1953) 

 

Männens ansikten är rodnade och ursäktandes som de delger sig av informationen 

och ingen av dem är vänd direkt mot den maskerade hämnaren. Batmans 

intrycksstyrning bestående i rädsla är ett samspel med en omgivning vilken inte 

är missvisande. Rollgestalten är trovärdig. Intrycksstyrningen i det sociala 

samspelet avger information och tecken, både medvetet och omedvetet vilket blir 

bestående i en definition av situationen där förväntningarna på den egna rollen 

och de i omgivningen bestäms. En förutsägbarhet inför vad som ska hända. Ett 

oupphörligt rollspel där individen lagrar information utifrån erfarenhet och 

kunskap vilket skapar personegenskaper och handlingar (Forstorp, 2002). 

Strålkastaren förblindar den svarta natthimmelen med ett ljus skuggad konturerna 

av en fladdermus, hjälten befinner sig på toppen av en byggnad när han ser sigillet 

kalla honom till sig. Vinden sveper en mörkblå mantel ovanför en statyett 

siktandes nedåt med dyster min. Rollgestaltens lugn, vakandes över staden och 
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allvarliga, målmedvetna uppsyn framträder som intrycksstyrning hos denna 

vilken förmedlar likväl fruktan som trygghet. Batmans uppträdande Jag 

konstrueras enligt symbolisk interaktionistisk teori utifrån ritualer inom 

vardagligt samtal och hälsningar, där deltagarna för samtalet gemensamt 

uppbevarar den andres självbild i brukandet av sociala ansikten (Johansson, 

2012). Strålkastarljuset vilken signalerar till hjälten att anlända scenen kan förstås 

till att vara en hälsningsritual där information sakligt och opersonligt förmedlas 

mellan dessa. Konversationer mellan Batman och omgivningen framställs aldrig 

i det alldagliga, ändamålet är ständigt framtonat, vad som inte lämnar ett utbyte 

av ett annat socialt ansikte förutom den allvarsamma, mörka brottsbekämpande 

mannen. 

 
How do I learn to think like these monsters I've chosen to fight?  And not let 

my own mind be mangled out of all recognition in the process? If it wasn't for 

Robin's humor and forthrightness, I'd be... (Florea, Garbett & Scott, 2008) 

 

Den agerande individen för sig själv i dagboksanteckningar där han diskuterar 

med sig själv om att han förlorar greppet om verkligheten. Att skiljelinjen mellan 

vad som är illusion och vad som faktiskt sker är svårtydlig. Han är iklädd 

vardagliga kläder och äter ur en chipspåse vid sidan av motorcykel och hjälm när 

han resonerar med sig själv. Relationen mellan Batman och hans medhjälp Robin, 

en yngre föräldralös kille som ter sig förhålla sig till superhjälten som en 

fadersfigur, medges uppbevara hjältens splittrade sinne. 

Den agerande individen och rollgestalten stretar med att hålla sig separerade, den 

cyniska aktören väl medveten om sin dödlighet som det mänskliga, sociala 

ansiktet Bruce Wayne tas över av den ärliga aktören. Masken blir allt svårare för 

Batman att avlägsna och försvårar hans möjligheter till ett normalt liv med 

normala relationer. Dagboksanteckningarna underlättar för honom att inte förlora 

sig själv i framträdandet som den maskerade hämnaren. 

 
 When did I first suspect she was part of the trap? "I want you to know I 

understand", she said. I think it was then. About a fraction of a second after I 

realized how heavily I'd fallen for her. Almost instantly recognizing it was the 

bad I'd been attracted to all along. (Florea, Garbett & Scott, 2008) 

 

Så här skriver Batman som agerande individ i sin dagbok om förhållandet med en 

kvinna han varit i relation med. Det är den agerande individen som resonerar kring 

framträdanden, dagboken är ett redskap för superhjälten att inte förlora de sociala 

ansikten och honom själv som inte döljer sig bakom rollgestalten i det maskerade 

kriget mot brottsligheten. 

 

5.4 Jokerns ideal och värderingar 
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Ladies and gentlemen! You've read about it in the newspapers! Now, shudder 

as you observe, before your very eyes, that most rare and tragic of nature's 

mistakes! I give you...The average man! Physically unremarkable, it has 

instead a deformed set of values. Notice the hideously bloated sense of 

humanity's importance. The club-footed social conscience and the withered 

optimism. Most repulsive of all, are its frail and senseless notions of order 

and sanity. If too much weight is placed upon them... They snap. How does it 

live, I hear you ask? How does this poor, pathetic specimen survive in today's 

harsh and irrational world? The sad answer is "not very well." Faced with the 

inescapable fact that human existence is mad, random and pointless, one in 

eight of them crack up and go stark slavering buggo! Who can blame them? 

In a world as psychotic as this...Any other response would be crazy! (Moore 

& Bolland, 1953) 

 

Goffman (1959) beskriver en individs självuppfattning som bestående i den 

framträdande rollen, en sekundär natur vilken integreras av personligheten. En 

människa blir först en person som denna förvärvar en specifik karaktär eller roll. 

Det tycks för mig som att Jokerns självuppfattning är bunden till rollgestalten 

dekorerad av en fasad riktad till det kaotiska, klädd som ett överhuvud från en 

gangsterfilm där den lila kostymen är bestulen en sedan många år avliden karaktär 

och hatten pryder toppen av det gröna håret. Hans ansikte är vitfärgad med 

rödmålade läppar där han i gemenskap med handskar och käpp bestiger en tron 

på en förfallen nöjespark med ett groteskt sällskap av lydande missfoster. Den 

agerande individen tycks som att denna är i desperat strid med sin självuppfattning 

där han som cynisk aktör strävar efter att övertyga omgivningen och därmed sig 

själv om identiteten han förvärvat som ärkeskurk. Den agerande individen vill 

genom rollgestalten Jokern övertyga omgivningen att i samspel erkänna både 

honom och omvärlden som förtappad i detsamma. Driven till vansinne vill den 

agerande individen i sin omvändelse och tragedi övertalas om att denna inte är 

mer oduglig än någon annan, att mänskligheten och världen är meningslös, det 

finns inte någon rättvisa. Ett strävande efter den ter sig lämpligare livet bättre 

beskrivet som ett mörkt skämt. Den agerande individen brukar rollgestalten som 

en verklighetsflykt, in i en aldrig oupphörlig tragisk berättelse där vad som 

ursprungligen var, som han själv hade uttryckt det "en genomsnittlig man", 

försvinner alltmer som rollgestaltens övertygelser växer och cynisk aktör i större 

utsträckning står som ärlig aktör i rollen som mördarclown. Masken integreras 

med individens personlighet. 

 
So when you find yourself locked onto an unpleasant train of thought, heading 

for the places in your past where the screaming is unbearable, remember 

there's always madness. Madness is the emergency exit, (Moore & Bolland, 

1953) 

 

When the world is full of care and every headline screams despair, when all 

is rape, starvation, war and life is vile... Then there's a certain thing I do which 

I shall pass along to you, that's always guaranteed to make me smile... I go 
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loo-oo-oony as a light-bulb battered bug, simply loo-oo-oony, sometimes 

foam and chew the rug. Mister, life is swell in a padded cell, it'll chase those 

blues away... You can trade your gloom for a rubber room, and injections 

twice a day. When the human race wears an anxious face, when the bomb 

hangs overhead, when your kid turns blue, it won’t worry you, you can smile 

and nod instead! (Moore & Bolland, 1953) 

 

Den agerande individen vill övertala omgivningen om att rollen är av äkthet 

(Goffman, 1959). Det ser ut som att Jokern använder genomgående en fasad 

präglad av det vanföreställda, där han vid ett tillfälle i The killing joke sänder en 

inbjudan till Batman dekorerad av en skrattande Joker, han dessutom pryder sig 

överallt han vänder som visitkort med detsamma pokerkort vilken inte hör till 

leken. Han använder konstant en intrycksstyrning med hänvisning till 

rollgestalten i dess karaktärisering av omvändelsen till sinnessjukdom. Goffman 

(2014) brukar termen clown inom ramen för stigmatisering som den vilken inte 

tillhör och tar sin plats i gruppen utifrån att anspelas som den humoristiskt 

förvridna och i sitt absurda blir accepterad om än. Jokern kan enligt mig betraktas 

som just det, ett levande clownstigma som förvärvar sin roll i en värld där han 

aldrig bemästrat att lyckas. Däremot av motbjudande och mordlysten karaktär 

som det enda vilket han finner hjärta för är mannen som han i strid vill förinta. 

Relationen mellan protagonisten och antagonisten är ambivalent där de båda inte 

vill mörda varandra. Jokern vilken sin mening i det korrumperbara och därmed 

bevisligen hörandes till rollgestaltens befintliga världsuppfattning, Batman är en 

motpelare som missgynnar allt vad som ärkeskurken representerar. Jokern har inte 

vunnit i ett spel som Batman dör innan han korrumperas och omvänds som 

ärkeskurken själv. Ifall att superhjälten mördar sin nemesis är vinsten inte hos 

honom. Oavsett dräpande utfall söndras det sociala ansikte och självuppfattning 

som de båda har konstruerat. 

 
(Moore & Bolland, 1953) 
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So maybe ordinary people don't always crack. Maybe there isn't any need to 

crawl under a rock with all the other slimey things when trouble hits... Maybe 

it was just you, all the time. (Moore & Bolland, 1953) 

 

Batman söndrar Jokerns hävdade ansikte i scenen ovan, som ärkeskurken i 

nästkommande seriestrip pressar in fingrarna i superhjältens ögon i en vilja att 

förblinda honom från att se den agerande individen bakom masken. Jokerns 

rollgestalt är en konstruktion skapad för att skydda självet från att ta eget ansvar 

för sitt eget misslyckande i livet och skeendena upp till fallet ned kemiskt avfall 

vilken utgjorde hans vändpunkt in i en ny social roll som sinnessjuk. Jokern vill 

skapa kaos. Batman vill skapa ordning. Superhjälten sträcker ut en hand till 

ärkeskurken och vill hjälpa honom varav Jokerns agerande individ, om än ett 

annat socialt ansikte än den skoningslösa mördarclownen, genom ett mörkt skämt 

förklarar sina intentioner till att avböja denna. Jokern avböjer Batmans förfrågan 

om att hjälpa honom med en historia om två individer som brutit sig ur ett 

mentalsjukhus. Handlingen är att de endast en av dem har en ficklampa, det är 

kolsvart ute och den första individen med lampan påpekar att han kan ta det första 

hoppet över till den andra byggnaden, bort från mentalsjukhuset, och senare lysa 

upp vägen för den andra. Mannen befunnen bakom honom ifrågasätter om han 

fått för sig att han är knäpp, med säkerhet skulle han släcka ficklampan då han var 

halvvägs över gapet. Han skulle istället för att bli hjälpt, falla ner och slå ihjäl sig. 

Batman och Jokern skrattar tillsammans i den svarta natten till ljudet av 

smattrande spöregn. Jokern finner ingen tillit hos Batman att vägleda honom till 

ett dramaturgiskt framträdande som någonting annat än den rollgestalt vars 

sociala ansikte superhjälten slitit av. Skulden och svagheten ligger hos honom, 

inte den omgivande världen. Oavsett hur väl ärkeskurkens försök att upprätthålla 

och bevisa någonting annat i beskyddandet av sin självbild. Det missvisande 

ansikte, (Goffman, 1970) är då det sociala värdet inte faller inom linjen för de 

mönster som ärkeskurken ämnat att uppbevara gentemot omgivningen. Som 

Jokerns sociala ansikte och trygghet i detta, krossas till bitar för orden och ögonen 

hos den maskerade hämnaren. 

 

5.5 Batman som talare 
Den agerande individen och rollgestalten kan enligt Goffmans terminologi 

anmärkas som talare där denna huvudsakligen kan brytas ned i tre ingredienser: 

Livgivaren, författaren och huvudmannen (Johansson, 2012) Dessa tre skillnader 

i en persons framspelande jongleras inom intrycksstyrningen av den s.k. talaren 

och karaktäriserar rollen. Livgivaren frambringar ett specifikt yttrande; 

Författaren anger vilka känslor och ord som lämnas ut öppna för kodning i 

samspel med omgivningen; Huvudmannen framför i värderingar och åsikter i de 

ord som brukas (Johansson, 2012). 
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(Moore & Bolland, 1953) 

 
Wherrrrre is he? (Moore & Bolland, 1953) 

 

Hotar livgivaren Batman mannen som befinner sig framför honom och sliter 

honom hårdhänt till sig i en fängslande, kall miljö. En anstalt mer lik en spöklik 

borg menad att bevara sinnessjukdom förseglad bakom tunga lås och härskande 

murar. Författaren Batman uttrycker sig i ärlig aggressivitet där framhävandet av 

mannens tillbakahållande av en explosiv känslostorm karaktäriserar den kodning 

vilken talaren agerar. Teckningen av superhjälten beskrivs i hårdhänta nävar, 

mörka färger och darrandet hos den som ursinnigt tvingar självet att inte agera 

utifrån impulser till sin fullo för att bespara mannen inför honom den egna smärtan 

vilken genom Batman förmedlas och får utlopp i våldet. Batman som sin egen 

författare är ett känslouttryck för ilska vilket bemöts inom socialt samspel med 

rädsla. 

 

5.6 Jokern som talare 
Omfattningen av den påträngande, mörka och farliga clownen för sig som talare 

genom att vara en motpelare till protagonistens idealiserade världsbild och strävan 

efter rättvisa och ordning. Jokern som författare förmedlar ett splittrat känsloliv 

blottställd som det ofantligt meningsfulla värdet i att bevisa en upplevd 

existentiell meningslöshet. Den alldagliga individen pressad till sin 

bristningsgräns, som Jokern beslagtar och förgriper sig på en värld vilken aldrig 

varit hans. Världen som ett spel i poker där skurken ställer sig utanför på sin kant 

som ett jokerkort. Bokstavligen ett levande clownstigma (Goffman, 2014). 

Mannen bakom maskens misslyckande i upprätthållandet av samhälleliga ideal 

vilket bidragit till fördärvelsen av hustru och barn. Jokern som huvudman 

förmedlar en värdegrund och åsiktsunderlag konsisterande av moraliskt 
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intetbefinnande, nihilistiska drivkrafter porträtterade i skurkens brottsliga 

intentioner. Vilket särskiljer honom från kriminell standard i och med frånvaron 

av begäran efter rikedom och makt. 

 
And anyway, money isn’t really a problem. Not these days. (Moore & 

Bolland, 1953) 

 

Orden vilka livgivare yttrar i samtid som Jokern passerar affischen av en kraftigt 

överviktig kvinna avslöjar Författarens känslor öppna för kodning. 

Huvudmannen förmedlar åsikter och värderingar möjligtvis riktade till den 

gravida hustrun som levt i samhörig fattigdom till antagonisten i det förflutna, 

idag försörjd av brottsligheten hos Jokern och inte längre offergjord i svält. En 

spekulation som öppnar för Jokern som författare, innehavare av ett känsloliv som 

någonting annat än enbart det brutala, kallhjärtade sociala ansikte vilken uppvisas 

i övrigt. 

 
But the second guy just shakes his head. He suh-says...He says “wh-what do 

you think I am? Crazy? You’d turn it off when I was halfway across!” (Moore 

& Bolland, 1953) 

 

Jokern avslöjar i sekvensen en liten låga, en vilja att vara någonting annat, när 

Batman erbjuder honom en hjälpande hand till ett annat liv. Elden slocknar i den 

svarta natten som han i sin tragedi i frånvaron på tillit nekar superhjälten till 

förmån en mörk och meningslös verklighet i en värld som han inte hör till och 

människan i den är misstrodd. 

 
Faced with the inescapable fact that human existence is mad, random and 

pointless. (Moore & Bolland, 1953) 

 

Förmedlar huvudmannen, den part av talaren som förmedlar åsikter och 

värderingar. 

 
The man’s a complete turnip. Take him away and put him in his cage. Perhaps 

he’ll get a little livelier once he’s had a chance to think his situation over... 

To reflect upon life, and all its random injustice. (Moore & Bolland, 1953) 

 

Säger talaren och spinner fingret kring huvudtinningen som för att gestera den 

bortrövade mannens nuvarande tillstånd efter att ha plågat denna i en nedlagd 

nöjesattraktion, tidigare inhandlad med motivet att skapa galenskap hos den 

mentalt normativa människan. Skurken lämnar mannen i sin agerande individ, den 

självreflekterande kärnan bakom rollgestalter och masker. Den som ämnas 

punkteras till störtandet ned densamma avgrund där Jokerns rollgestalt som 

huvudman kom till. 
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6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
Slutligen vill denna studie knyta tankefigurerna till associationsobjekt i det 

organiska samhället, som medbärare av den samhälleliga kulturen där människan 

i den västerländska världen inte är frikopplad från dessa populära, fiktiva 

karaktärer. Propps hjälte och skurk i enlighet med folksagans morfologiska 

lagbundenhet kommer att appliceras på berättelsen om Batman och Jokern. Som 

avslut presenteras en alternativ uppfattning om framförallt ärkeskurkens 

meningssammanhang i enlighet med Fiskes maktdimension inom populärkulturen 

inklusive en jämförelse av metoder. 

 

6.1 Batman och Jokern som tankefigurer 
Batman och Jokern ingår i de ärftliga faktorer som binder individen till dess 

medlemskap i civilisationen som vi känner till den. Återgående till myten som 

beskriven av Fiske (1990) är hjälten och skurken bärare av en djupstruktur vilken 

har en betydelsefull mening för samhällsvarelsen. Innebörden av tankefigurerna 

där den ena definieras utifrån sin tragedi och den andre strävar efter att frigöras 

från den misär som drabbats denna. 

 
You had a bad day once, am I right? I know I am. I can tell. You had a bad 

day and everything changed. Why else would you dress up like a flying rat? 

You had a bad day, and it drove you as crazy as everybody else...Only you 

won't admit it! You have to keep pretending that life makes sense, that there's 

some point to all this struggling. (Moore & Bolland, 1953) 

 

Däri finner vi skiljelinjen mellan hjälten och skurken, där de båda drivits till ett 

vägval drypande av meningsfullhet för den samhälleliga publiken. Jokern är 

individen som har pressats till sin bristningsgräns, hans missöden genom livet där 

denna har strävat efter upprätthållandet av samhälleliga måttstockar som 

försörjning och omhändertagande av familjen. Där han i sin omvändelse och 

vändpunkt skrattar med tårar av blod sipprandes nedför ansiktet, ger upp, och 

förvandlas till ärkeskurk. Hans kommande handlingar representerar en förkastlig, 

nihilistisk värdegrund med avsmak för mänskligheten i bortförklarande av skuld 

gentemot självet. Han blir ett offer för den egna misären och viker sig inför en 

verklighetsuppfattning förtärd av det meningslösa. Handlingsdriven av faktorer 

som inte erkänner det egna ansvaret för livsloppet och istället hänvisar mänsklig 

existens som svag, bräcklig och orättvis. Jokern vill försätta världen i kaos då 

samhället är skyldig till hans moraliska bortgång. Anmärkningsvärt är 

ärkeskurkens förflutna framställd i det triviala, där vardagens svårigheter inte 

utmärker sig i svårigheter och motgång något särskilt. Jokerns vilja till att driva 

mänskligheten till samma avgrund som han förlorade sig själv är mannen bakom 

maskens metod till att uppbevara sin självbild. En mur mellan ärkeskurken och 

den värld som gjorde honom illa.  
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Batman däremot, liksom sin nemesis är han av den karaktären som innehar ett 

plågat och komplext inre. Han är inte enbart i strid med ondskan vilken han jagar 

fysiskt, utan även bärare av en inre konflikt där mannen balanserar i gränslandet 

mellan det goda och det onda. Hjältens ovilja att döda och besatthet av fångsten 

av kriminella genom lagliga vägar, till trots avskyn och illviljan gentemot vad som 

bestal honom hans barndoms lycka. Genom serien bemöts vi ständigt av hjältens 

olikartade sociala ansikten där normala relationer och umgänge förloras på 

bädden av drivkraften till beteendemönstret hos den mörka hämnaren. Batman 

förvandlar sig själv till mannen som inte fanns där för honom vid mordet på 

föräldrarna. Han vill vara den rättvisa som bestals honom. Han tar tillbaka 

kontrollen över den egna livssituationen genom att förklä sig till sin egen rädsla 

och drivs från skuldbeläggande av självet till ansvarstagande och förändring. 

Batman är i sin natur känslostyrd och ständigt i kamp med att tillbakahålla 

explosiva vredesutbrott där han som superhjälte inte avhåller sig våldsamheten i 

jakten på brottsligheten. Hans riktlinjer ter sig vara en metod för att upprätthålla 

sin självbild och inte förlora sitt ansikte till förvandlingen av det som han söker 

sig efter att utplåna. Genom sin moraliska värdegrund och de principer vilka hör 

till skyddas självet från att falla i samma avgrund som kriminellt förtappade och 

omvandlas till ett monster. Batman vill skapa ordning och rättvisa, han är den 

ansvarstagande mannen som rest sig upp ur askan i elden och vägrar att ge vika 

för den tragedi som drabbats honom. När Jokern tillåter sig att definieras av sin 

olycka vill Batman ställa sig över den. Spekulerbart hur väl den mörka 

superhjälten lyckas då han i uppoffring av ett helt liv tillägnar handlingsmönster 

rotbundna hans tragiska berättelse. Om än har han rest sig upp och ställt sig över 

den.  

 

Cooley (1981) berättar om människor vilka för sig bättre utsmyckade som 

symboler inom de kommunikationsprocesser vilka ständigt är pågående mellan 

individer i den organiska samhällskroppen. Associationsobjekt, som beskrivet av 

Lögdlund (2014) som skapas genom mänsklig känsloupplevelse tillägnat ett 

specifikt ting. Det tycks som att samhället är i behov av hjältar och hjältinnor, 

måttstockar för beteendemönster och handlingsutövanden ämnade att inspirera 

och tilltala oss på vis som vi i första hand inte fullständigt förstår. Som Fiske 

(1990) talar om myters betydelsefullhet för det samhälle vilken den tillhör är det 

först när djupstrukturen uppenbarar sig som värdet försätts i ljus. Vad är det hos 

Batman och Jokern som tilltalar den samhälleliga publiken? Vad är det i dem som 

vi ser men inte fullt ut förstår vid första kontakten med blotta ögat? Batman och 

Jokern står som associationsobjekt för det goda och det onda, karaktärer av 

moralisk entitet där den ena rest sig upp från förfall och den andre gett vika för 

olyckan. De allra flesta individer kan relatera till motgångar och svårigheter, om 

än alla människor på olika nivåer. Orättvisor som drabbats denna och upplevelsen 

av att vilja ge upp sig själv. Det är i dessa stunder som en hjälte eller hjältinna 

behövs. Som när Batman i sin barndom fann sig själv rädd och hjälplös inför 
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mordet på föräldrarna, hans förvandling till sin egen hjälte. Superhjältegenren lär 

oss just det, skiljelinjen mellan hjälten och skurken, den eviga kampen mellan det 

goda och det onda, samt striden inom oss. Att lyssna till den lilla lågan som 

brinner svagt i mörkret när det gör som mest ont och känns som mest hopplöst: 

Du är inte ensam och ge aldrig upp. Vad känner vi när vi läser om Batman? Hur 

relaterar vi till Jokern? Ingen av karaktärerna har uppkommit ur intet, de 

rollgestalter som vi bemöter idag är, liksom vi är, ett resultat av det socialt 

förgångna och den kommunikativa uppfostran som hör till (Cooley, 1981).  

 

Behind every mask there is a face and behind that a story (Rubin, 1988). Batman 

och Jokern är ett meningsskapande uttryck i vår rådande kultur, där hjälten och 

skurken står i direkt relation till samhället och utgör en funktionell, unik betydelse 

för det organiska samhället. Ett enskilt penseldrag på ett makalöst konstverk där 

pågående interaktioner mellan individer gemensamt skapar en levande 

samhällelig tavla (Cooley, 1981). Batman och Jokern är i första hand 

associationsobjekt för en hjälte och en skurk, men det är först när karaktärerna 

dissekeras för uppenbarandet av sin djupstruktur och innebörd för idéinnehåll som 

dessa kan förstås till sin fullo. I relation till samhället har Batman och Jokern en 

meningsfullhet som symboliska pelare vilka påverkar och ger upphov till 

mänskligt handlande. Den här studien går inte in på vilka beteendemönster som 

står som följd inför superhjältegenren, men att karaktärerna är verksamma i en 

inre föreställningsvärld är ofrånkomligt dess publik. Batman och Jokern 

är representanter och bärare av ideal, moral och lärdom skapade av 

samhällsmedlemmar för samhällsmedlemmar under en rådande samhällsreform. 

Dessa är (Cooley, 1981) inte oförorsakade orsaker i det organiska samhället utan 

ett resultat av interaktioner samt kultur. Som Lögdlund (2014) poängterar med att 

inre närvaro inte kräver social interaktion inom den reella sfären. Hjältar och 

hjältinnor finns för oss när vi behöver dem, verksamma i en inre 

föreställningsvärld som associationsobjekt för det eftersträvansvärda goda och det 

onda i sin känsloväckande natur. Människan är en extremt kommunikativ varelse, 

där förmågan skiljer sig från övriga djurarter på globen i vår kapacitet att utmåla 

symboler, koder och tecken. Superhjältegenren är ett idéinnehåll överförd till en 

samhällelig publik. Karaktärerna är bärare av betydelser långt bortom enbart det 

underhållande syftet och påverkar därtill mänskligt beteendemönster. I Cooleys 

(1981) organiska samhälle är varje penselstråk av betydelse för helheten, 

samhället och individen är inte åtskiljbara enheter. Vi är medbärare av den 

tillhörande kulturen vart än som vi befinner oss, och det är upp till oss att välja 

hur vi vill måla med vår egen pensel i den helhetliga, organiska samhällskroppen. 

 
It's not who we are underneath, but what we do that defines us. - Batman 

(Nolan, C. Franco, L. Thomas, E. 2005) 
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6.2 Batman och Jokern som Propps hjälte och skurk  
Propps (1978) analys om folksagans morfologiska lagbundenhet är möjlig att 

appliceras på Batman där den narrativa funktionsanalysen särskiljer två slags av 

hjältar: The seeking hero samt the victimized hero. Där den förstnämnda ställer 

sig i direkt lidande till skurken och den sistnämnda beger sig av i sökande efter 

ett objekt. Batman är rotbunden den offergjorda hjälten, i förlusten av föräldrarna 

och hans resa mot förvandlingen till en superhjälte. I kommande serieupplagor 

beskrivs han istället som den sökande hjälten när transformationen är fullbordad. 

En mängd dramaturgiska funktioner från serieupplagorna som brukats i studien 

ingår i Propps morfologiska lagbundenheter, bland annat: Hjälten och skurken 

spelar kort; De strider på ett öppet fält; Hjälten vill finna ett bortfört objekt. Precis 

som skurkens dramaturgiska funktioner likaså täcks av Propps slutresultat, 

exempelvis: Skurken kidnappar en person; Skurken tillfångatar någon av 

hjälpande karaktär gentemot hjälten; Skurken driver på ett plötsligt försvinnande 

av en karaktär; Skurken plundrar; Skurken begår mord. Vilket leder till 

konstaterandet att Batman och Jokern, som beskrivna i denna studie enbart är ännu 

ett välkänt fenomen i nya framställningsdager. Ett upprepande av en samhällelig, 

redan existerande lagbundenhet. En aldrig outtröttlig dramaturgisk funktion med 

en meningsfullhet hos den samhälleliga publiken. 

 

6.3 Jokern, makt och motstånd 
Den största skillnaden mellan min och Fiskes (1990) metod är kvantifieringen av 

data, där han har målat upp hypoteser som sedan bekräftats eller avslagits. Hans 

metod liknar den kritiska realismens förutsättningar för studiumet av 

verkligheten. Min studie lyfter enbart ena sidan av myntet, där mottagarna för 

populärkulturen inte försätts i fokus. Jag diskuterar att det finns ett förhållande 

mellan reella studieobjekt och serieupplagan, men utför ingen undersökning som 

bevisar eller bekräftar en befintlig hypotes. Där jag lyfter karaktärernas 

meningsfullhet utifrån hur de presenteras i serieupplagan genom tematisk analys, 

arbetar Fiske (1990) istället med en förekomsts meningsfullhet utifrån publiken i 

kvantifierbara enkäter. Som nämnt tidigare valdes den kritiskt realistiska 

inriktningen utifrån en övertygelse om ontologi i första hand och har därefter 

skräddarsytts till att passera även utifrån epistemologisk infallsvinkel inom ramen 

för diskursiva objekt i den empiriska domänen som en mental föreställning. Fiske 

(1990) beskriver koder och symboler och relationen till samhället med ett stort 

utrymme i sin studie, vilket är relevant för min studie då tankefiguren i sig är ett 

språkligt innehåll som står för någonting mer utöver sig självt. En tankefigur 

skulle kunna beskrivas som en symbol i koder. Det som min studie gör är att 

förklara inte ännu formade hypoteser, vilket Fiskes (1990) undersökningar är 

bestående i. Superhjältegenren landar under rubriken populärkultur, serieupplagor 

och filmatiseringar som massproduceras, från början en produkt av 

industrialiseringen och urbaniseringen. Ur ett kulturperspektiv som ett symboliskt 
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uttryck som formar ett kollektivt medvetande och hänvisar till ett historiskt 

bestämt, särskilt sätt att leva grundat på gemensamma kunskaper, värderingar, 

erfarenheter och tankemönster (Ganetz, 1997). Fiskes (1989) studier angående 

maktdimensionen inom populärkultur beskriver fenomenet som en kamp mellan 

en överordnad kapitalism och folket som underordnade. Det lyfts hur människan 

i det senmoderna samhället inte har möjligheten till att skapa sin egen kultur utan 

tvingas till att nyttja sig av den redan färdigt producerade. Han har i sin analys 

brukat rockmusik som en insats till uppror gentemot den rådande populärkulturen, 

om än ett inom den överordnade ramens premisser då musikinstrument, skivbolag 

och scener för framträdanden kräver användade av kapitalismens verktyg. Studien 

särskiljer mellan en handelsvaras funktionella parter som en distinktion mellan 

det materiella värdet och det kulturella där nyttoaspekten kan förklaras i den 

förstnämnda och mening eller värderingar hos tinget som egenskaper i det 

sistnämnda. Serieupplagorna är både materialistiska som de framkommer i 

bokupplagor öppna för läsning även på internet, filmatiseringar för sig även som 

materiella aspekter. Det kostar att inhandla en serietidning och vi betalar för att 

närvara på biosalong. Det kulturella beskriver istället underhållande egenskaper 

hos fiktionen och dess meningsfullhet för publiken. Det skulle dessutom kunna 

härledas till distinktioner mellan klasser, som en värderingsfråga, vilket jag 

kommer att gå in på inom kort.  

 

Populärkulturen beskrivs av Ganetz (1997) som det vilket blir över när finkulturen 

sållats ut. Vad som betraktas till att vara finkultur kan hänvisas till 'smak' enligt 

Bourdieus premisser där en mindre grupp, välutbildade människor menar att de 

har tolkningsföreträde inför dessa preferenser och skiljelinjer. Populärkulturen 

kan även beskrivas som en masskultur, producerad och styrd av en kapitalistisk 

kulturindustri där dess publik många gånger framstår som passiva får eller 

manipulerade offer. Ganetz (1997) lyfter att det inte tycks som att något motstånd 

vigs åt masskulturen av mottagarna. Ett resonemang som Fiske (1989) inte 

instämmer med. Det förefaller som så, enligt honom, att det existerar en 

maktdimension mellan populärkulturen och dess publik som grundar sig i att 

folket gör motstånd inför masskulturen i samtid som de är mottagare för 

produktionen. Batman som superhjälte är en biljonär som förvägrar att skörda 

frukterna av föräldrarnas arv i kampen för rättvisa. Det skulle kunna vara 

karaktärsdrag tillämpade uppror gentemot materialistiska värden av rikedom, som 

pengarna han äger inte värdesätts i striden mot brottsligheten. Det skulle även 

kunna försätta honom i en klasskillnad som separerar honom från den vardagliga 

människan som inte har möjligheten att investera miljarder på 

pansarvagnsliknande bilar och egen butler. Batman representerar inte den normala 

människan, han är en extraordinär karaktär med en moralisk värdegrund som 

skiljer sig från den alldagliga individen som stretar med sin tillvaro. Jokern 

däremot är mer relaterbar i sin finansiella desperation och underläge på den 

hierarkiska trappsatsen. Han förespråkar en meningslös, svår verklighet där 
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karaktären gör uppror mot samhälleliga ideal då han ger upp försöket att 

upprätthålla dessa. Han viger istället sitt liv till att bevisa en kaotisk, sinnessjuk 

värld där ingenting egentligen har någon betydelse. Jokern skulle kunna finna sitt 

meningssammanhang för den samhälleliga publiken som ett rebelliskt uppror 

gentemot överordnade makthavare. Fiske (1989) beskriver hur människan sliter 

sina jeans itu både som ett uttryck för de dominerande värderingarna inom 

kulturen samt en ansats att göra motstånd. Att inte vara ett passivt, manipulerat 

får. Populariteten hos Jokern som karaktär skulle kunna vara just det, antagonisten 

är jeansen som individen sliter itu. Berättelsen om Batman och Jokern skulle 

därmed kunna betraktas som en direkt spegling av existensen under kapitalismen 

i en samhällsreform som försätter folket i underkastelse. Joker som varit en 

nedslagen individ väljer att bryta sig ur och gör motstånd från de kulturella 

värderingar och ideal vilka varit påtvingade honom. Jokern är befriad från den 

överordnade kapitalistiska samhällsreformen och upplevelsen av att springa i ett 

aldrig outtröttligt hamsterhjul. Fiske (1989) förtydligar att populärkulturens 

meningssammanhang kräver relevans för den sociala situationen som råder hos 

publiken. Den makt som styr oss till att konsumera kan inte påtvinga oss att nyttja 

oss av tinget utifrån egna ändamål av mening och njutelse. Att älska antagonisten, 

klä sig i t-shirtar med hans ansikte och ägna sig till att nedvärdera protagonisten 

skulle kunna lyfta handlingar som syftar till motstånd. Populärkulturens präglan 

av dominans över folket och dess underkastelse väcker rebelliskt uppror gentemot 

makthavare och deras dirigerande pekpinnar för hur livet och samhället ska 

formas. Fiske (1989) beskriver the art of being in between som konsten att inom 

populärkulturen, bruka kapitalismens produkter för eget meningsskapande. Det är 

en protest gentemot de ofrånkomliga materialistiska värdena och upplevelsen av 

hjälplöshet och underkastelse. Att hoppas på att ärkeskurken vinner striden istället 

för superhjälten skulle kunna vara ett agerande av motstånd gentemot samma 

makt som givit oss objekten till att konsumera. Batman står för godheten och det 

eftersträvansvärda, Jokern står för det förkastliga. Men behöver det vara så? Enligt 

publiken som lyfter meningssammanhanget och skapar populärkulturen utifrån 

kulturella värden fortskrider berättelsen om dem båda att produceras. Men är det 

Batman eller Jokern som folket vill se? Och om svaret är Jokern, vad är det i 

honom som tilltalar publiken? Som rock beskrivs av Fiske (1989) som ett uttryck 

för en folklig protest präglad av symbolik och revolt gentemot det västerländska, 

kapitalistiska samhället är det om än tragiskt att samma rockband inhandlar 

instrument och anlitar skivbolag vilket främjar motparten. Kriget mellan 

samhällets under- och överordnade grupper med symboler som vapen skulle 

kunna härledas till ärkeskurkens uppror gentemot samhället. En symbolisk 

måttstock inom populärkultur med ett meningssammanhang och värde för 

publiken vilken tillfogar njutelse i betraktelsen. Skiljelinjen mellan finkultur och 

populärkultur är idag mer diffus än tidigare. Bourdieus (2010) smakdistinktioner 

uppradar ett hierarkiskt system som avgränsar sociala positioner, där Batman 

ställer sig som en utifrån arv, biljonär och Jokern som den alldagliga mannen, 
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strävandes efter att mätta sin familj och finna sin plats i samhället. Det existerar 

en tydlig klassdifferens mellan dem båda. Serieupplagor som ett kulturellt, 

symboliskt uttryck inom populärkultur grundar sig onekligen i en social praktik 

där språket och kommunikationen producerar mening. Protagonisten och 

antagonisten är ett samtal om makt, underkastelse, uppror och motstånd; Men 

även relationer, identitet och kärlek. En medierad masskommunikation där 

Batman och Jokern för sig inom populärkulturen som symboliska uttryck. 

Framträdande i exempelvis bilder, musik och stil där teckensystem innehar 

betydelser för publiken bortom materialistisk funktion (Ganetz, 1997). Den 

kulturella industrin behöver ställa sig i linje med ideologiska förutsättningar för 

social ordning, där maktlöshet och underkastelse inför den ekonomiska reformen 

ofrånkomligt äger rum (Fiske, 2010). Folket är i behov av mening hos sociala 

förekomster, där Jokern och Batman ställer sig i direkt relation till 

populärkulturens motsägelsefulla uppfyllelser av makt och motstånd. Hjälten lär 

oss att inte ge upp oss själva, att ta ansvar för våra livsval som lett oss till 

svårigheter och att ta tillbaka kontrollen över våra liv. Skurken kan betraktas som 

ett uppror mot de samhälleliga idealen och värden som hans nemesis bär med sig. 

De båda utgör två väl författade karaktärer med en meningsfullhet hos den 

samhälleliga publiken, samt förmedlingen om att du är inte ensam. 

 

7. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Den här studien har endast behandlad en delaspekt av en flerdimensionell serie 

med flertalet karaktärer och händelseförlopp som uppsatsen dessvärre tvingats 

avgränsa sig från att analysera. Ett inslag i serietidningarna som jag funnit väldigt 

intressant har varit utmålandet av leksaker och verktyg inom BDSM där 

framförallt kvinnor presenterats i utmanande teckningar. Män och kvinnor 

porträtteras dessutom i stereotypiska drag gällandes kroppsfigurer och övriga 

attribut, där det feminina i många lägen representerar ondska och förförelse. 

Jokerns destruktiva relation till flickvännen Harley Quinn är våld inom relationer 

till det yttersta där skurken mentalt plågar flickan genom berättelsens gång. Ett 

förslag på vidare forskning är att analysera ur ett genusperspektiv med uppsikt på 

serietidningarnas möjliga främjande av mäns våld gentemot kvinnor.  
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8. BILAGA 
Det har skickats en förfrågan via en fansite för DC Comics där en av tecknarna 

inom företaget har svarat att användandet av bilder från serietidningarna för 

uppsatsen är ok. Jag frågade om det gick för mig att använda bilder från 

http://www.atstorning.se/wp-content/uploads/2018/02/Kvalitativ-metoder.pdf
http://essetter.blogspot.com/2014/04/tankefigurer.html#.XOUDufZuI2w
https://www.imdb.com/list/ls059646235/
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serietidningarna till en kandidatuppsats på Linköpings universitet. Nedan är 

svarsmejlet med tillhörande rubricering. 

 


