
1 
 

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur – ISAK 
LiU Norrköping 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Niklas Hjelm 
Tobias Karlsson 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74  NORRKÖPING 

”With great power comes great 

responsibility” 

- En studie av teknik och biologi i superhjältefilmer 

Kandidatuppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 



2 
 

 
 
 

ISAK-Instutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 

 

 

ISRN: LIU-ISAK/KSM-G – 09/12 -- SE 

 

 

Handledare:  

Gustav Källstrand  

 

 

Nyckelord:  

superhjälte, Spider-Man, Batman, teknik, biologi, humanism, ideologi, feminism  

 

Sammanfattning: 

Vår tids syn på teknik ser vi tydliga spår av i dagens filmer, och kanske framförallt 

superhjältefilmer. Där använder sig både hjältar och skurkar av avancerad teknik i sin kamp mot 

varandra. Men även synen på biologi avspeglas i dessa filmer, och det mest intressanta är när dessa 

ställs mot varandra. Vi har jämfört två av vår tids största hjältar, en som använder sig av teknik och 

en som har biologiska krafter, för att se vilka likheter och skillnader som finns. Hjältarna det rör sig 

om är Spider-Man och Batman.  
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Inledning 

Det finns de som på ytan verkar vara helt vanliga människor, men som bakom fasaden döljer en stor 

hemlighet. På dagen lever de helt normala liv, men så fort det behövs antar de en annan skepnad för 

att vara våra beskyddare. Vi talar naturligtvis om superhjältar. Detta fenomen som många av oss 

blivit så fängslade av. Hela världar har skapats, världar som är lika komplexa som vår egen, eller 

möjligen en avspegling av den. Dessa hjältar har på olika sätt fått eller frambringat sina 

superkrafter. Vissa har genom ett experiment blivit förvandlade och vissa har med hjälp av teknik 

skapat sin överlägsenhet. Det finns en uppsjö av hjältar som gestaltats i både serietidningar, tv-

serier och filmer, men det är framförallt två vi är intresserade av, Batman och Spider-Man. Det är 

något hos dem som gjort att vi vill gräva lite djupare i hur det är att vara superhjälte, de har 

nämligen två helt olika bakgrunder och därför väldigt olika förutsättningar.  

 

Batman har valt att ikläda sig rollen som superhjälte. Han har med hjälp av pengar och teknik 

skapat sig ett brottsbekämpande alter ego. Spider-Man har å andra sidan blivit påtvingad sin roll 

som superhjälte.  Men har de trots sina skillnader ändå saker gemensamt och vad skiljer dem åt när 

det kommer till att lösa problem?    
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Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken roll teknik och biologi har i superhjältefilmer och framför 

allt om det finns någon skillnad i gestaltningen mellan biologiska och tekniska superhjältar. Vi vill 

även undersöka hur de agerar när de ställs inför liknande problem. Blir skillnaden stor beroende på 

deras olika bakgrund? 

 

Frågeställningar 

� Vilken roll har teknik och biologi i Spider-Man och Batman? 

� Hur påverkar rollen som superhjälte deras personlighet, finns det några skillnader? 

� Hur ser relationen mellan kvinna och man ut i de båda filmerna? 

 

I samtliga frågeställningar kommer vi att ta hänsyn till de båda superhjältarnas egenskaper och 

förutsättningar.  

Bakgrund 

Spider-Man 

Spindelmannen, eller Spider-Man som han kallas på originalspråk, är en superhjälte som skapades 

av Stan Lee och Steve Ditko för Marvel Comics. Första gången Spindelmannen såg dagens ljus var 

i den amerikanska serietidningen Amazing Fantasy #15 som gav ut i augusti 1962.1 I Sverige 

publicerades han för första gången (då under namnet Spindeln) i Marvelserien #1 som gavs ut 

1967.2 Sedan 1999 används enbart det engelska namnet, Spider-Man, även i svenska publikationer. 

Sedan debuten i början av 60-talet har Spider-Man figurerat i olika former av medier; serietidningar, 

tecknade och otecknade tv-serier och under 2000-talet har tre framgångsrika långfilmer gått upp på 

biografer runt om i världen med Tobey Maguire i huvudrollen och Sam Raimi som regissör; Spider-

Man (2002), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007) och vi kan med största säkerhet räkna med 

fler.  

Karaktärsbeskrivning 

Peter Parker / Spider-Man  

Peter Parker är den nördiga plugghästen som inte har så många vänner. Han satsar bara på skolan 

och är intresserade av vetenskap och fotografering. När han får superkrafter genom ett bett från en 

spindel börjar han bekämpa brottslighet. Han blir Spider-Man. 

                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Spider-Man, 2009-04-22 
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Spider-Man, 2009-04-22 
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Mary-Jane 

Peter Parkers stora kärlek sen han var liten. Hon är en nära vän genom båda filmerna, dock med 

starkare känslor från båda håll. Hon är skådespelerska och var Peters granne medan de bodde 

hemma. Under filmerna är hon tillsammans med Peters bäste vän Harry Osborn och en astronaut, 

men till slut finner Peter och Mary-Jane varandra. 

 

Harry Osborn 

Peter Parkers bästa vän och rumskamrat i den första filmen. Han är även son till Norman Osborn 

som blir hans första fiende, Green Goblin. Han är arvtagare till Oscorp, och i andra filmen är det 

han som styr företaget.  

 

Norman Osborn / Green Goblin 

Vetenskapsman som gör allt för att hans företag ska gå bra. Ett experiment går fel och han får en ny 

sida av sig själv, Green Goblin. En skurk som ser till att eliminera alla som kommer i Oscorps väg. 

Norman är inte medveten om att han har den sidan till en början och han kan heller inte göra något 

åt det. Han är också far till Harry Osborn. 

 

Otto Octavius / Dr Octopus 

En vetenskapsman som har en revolutionerande uppfinning på gång. Allt går dock fel och han 

förlorar sin fru och blir besatt av att lyckas med sitt experiment. Det som hänt är att han kopplat 

robotarmar till sin ryggrad, men för att fortsätta ha kontroll över dem har han installerat ett datachip. 

Det går dock sönder under hans visning av uppfinningen och armarna styr nu honom. 

 

Batman 

Batman, ibland känd som Läderlappen i Sverige, är en serietidningshjälte skapad för DC Comics 

räkning av Bob Kane och Bill Finger. Batman dök för första gången upp i Detective Comics #27 

som publicerades i maj 1939.3 Han blev en populär karaktär och fick 1940 en egen serie. Därefter 

har serietidningarna tagit olika former, skapats av olika personer och Batman har figurerat i alla 

tänkbara medier. 1989 debuterade Batman på vita duken (Batman (1989)) och Tim Burton stod för 

regin. Burton fick förtroendet att göra ytterligare en film (Batman Returns (1992)) men när 

intäkterna för uppföljaren inte mötte förväntningarna fick Joel Schumacher ta över regin och stod 

under mitten av 90-talet för två Batmanfilmer (Batman Forever (1995) och Batman & Robin 

(1997)). Därefter fick den maskerade brottsbekämparen vila i nästan tio år innan han gjorde 

                                                 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Batman, 2009-04-22 
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comeback på biograferna, denna gång med Christopher Nolan i registolen och Christian Bale i 

huvudrollen. De båda filmer, Batman Begins (2005) och The Dark Knight (2008) som gjorts med 

denna uppsättning har blivit både en enorm ekonomisk succé och samtidigt hyllade av kritiker och 

filmentusiaster runt om i världen.  

 

Karaktärsbeskrivning 

Bruce Wayne / Batman 

Multimiljardär som förlorade sina föräldrar som ung. En rånare dödade dem och det leder till att 

han vill börja bekämpa brottslighet. Han blir Batman med hjälp av kampsportsträning och en hel del 

teknik som han får från sitt företag. Rättvisa är hans ledstjärna. 

 

Alfred 

Bruces butler tillika bästa vän. Han har varit butler åt familjen Wayne under väldigt lång tid och är 

den som står Bruce närmast. Den enda som från början vet att det är Bruce som är Batman och han 

hjälper honom en hel del. 

 

Rachel Dawes  

Bruce bästa vän som liten och fortfarande står de varandra nära. De hyser starka känslor för 

varandra men kan inte vara ett par på grund av Batman. Hon jobbar som åklagare i Gotham City 

och är den som inleder arbetet mot korruptionen som är väldigt utbredd i Gotham.  

 

Chief Inspector Gordon 

I princip den enda polisen som inte är korrupt i Gotham City. Han blir Batmans kontakt och de 

hjälper varandra att bekämpa stadens skurkar. 

 

Harvey Dent 

Är bara med i The Dark Knight där han är den nya distriktsåklagaren. Han är Gothams nya hjälte 

och älskad av folket. Han är också tillsammans med Rachel och en stor beundrare av Batman. Han 

blir dock bränd i halva ansiktet och blir Two-Face, samtidigt dör Rachel och han ska nu hämnas på 

alla. 

 

Jokern 

En helt galen skurk som lyckas skapa total panik i hela Gotham och vända hela staden mot Batman.  
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Ras al Gul 

Skurk i den första filmen. Ska förgöra Gotham eftersom staden är för korrupt och utom räddning. 

Är den som tränar upp Batman, men för att han vill att han gå med i hans förband, inte för att han 

ska bli Batman. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Som teoretiskt perspektiv har vi valt att göra en kombination av fyra olika perspektiv. Vi kommer 

att ta delar av dessa perspektiv, från vissa kommer vi att ta mer och från vissa mindre. De vi valt ut 

är, humanistiskt, ideologiskt och feministiskt perspektiv. Samtliga perspektiv tar vi från J.P Telotte 

och hans bok Science Fiction Film. Anledningen till att vi valt att använda oss av fyra olika 

perspektiv är för att vi då lättare kommer att kunna hitta likheter och skillnader mellan valda 

superhjältar.  

 

Humanistiskt perspektiv 

Det humanistiska perspektivet undersöker människans natur och söker efter mänsklighetens plats i 

samhället. Detta görs vanligen med hjälp av frågor som ”Vilka är vi?” och ”Vad går egentligen livet 

ut på?” När dessa frågor ställs görs det oftast genom att man tittar på hur mänskliga värderingar 

representeras i film, samt rent existentiella frågor.4 Här kommer vi att titta på hur hjältarnas 

personlighet förändras mellan deras privata jag och deras alter ego.   

 

Ideologiskt perspektiv 

Handlar i stort om att titta på underliggande och dolda värderingar och budskap. Speciellt de som 

tydligt är ihopkopplade med hur samhället ser ut och de maktrelationer som finns. Här tittar man 

alltså på filmerna som avspeglingar av hur samhället ser ut just under den aktuella tiden.5 Vi 

kommer helt enkelt att undersöka hur teknik och biologi framställs i de båda filmerna.  

 

Feministiskt perspektiv 

Vi kommer att titta på vem som har makten, mellan kvinna och man. I Science Fiction filmer är ofta 

kvinnan en passiv deltagare, den som ser på, medan mannen är den som handlar och därmed är den 

aktiva deltagaren.6 Vi vill se om genrekonventionen stämmer in även här. 

                                                 
4  Telotte, J.P, Science Fiction Film, s. 35 
5  Ibid s. 40 
6  Ibid s. 49 



9 
 

Material 

Vårt empiriska material består av fyra långfilmer; Spider-Man, Spider-Man 2, Batman Begins och 

The Dark Knight.  

 

Spider-Man 

Filmen börjar med att vi får se hur Peter Parkers liv ser ut. Han bor med sin faster och farbror och 

har inte mycket annat än dem och skolan. Det är tydligt att man ska uppfatta honom som en nörd 

utan vänner. Den enda riktiga vännen han har är Harry Osborn, multimiljardären och 

vetenskapsmannen Norman Osborns son. Under ett studiebesök med klassen blir Peter biten av en 

genmanipulerad spindel som är ett försök till att skapa en superspindel. Det visar sig snart att 

spindeln har givit honom superkrafter. Han är en helt ny människa, han är vältränad och kan helt 

plötsligt se utan glasögon. Dessa superkrafter han fått kan liknas vid en spindels egenskaper och 

han kan klättra på väggar och skjuta nät. När hans farbror mördas bestämmer sig Peter för att bli 

Spider-Man och bekämpa brottslingar i New York City.  

 

Spider-Man 2 

I den andra filmen bor Peter tillsammans med Harry i en lägenhet i New York. Han hankar sig fram 

med diverse småjobb för att kunna finansiera sina studier. Men på grund av att han är Spider-Man 

hinner han varken med studierna eller jobben. Han slits allt mer mellan sitt privatliv och sitt liv som 

Spider-Man. 

 

Batman Begins 

Det här är filmen som berättar om hur Bruce Wayne blir Batman. När Bruce är liten få han bevittna 

hur hans föräldrar blir mördade av en rånare. Hans föräldrar är mycket förmögna och arbetar för att 

göra Gotham City till en bra stad igen. Den är nämligen inne i en depression och brotten och 

fattigdomen ökar. Detta väcker en ilska inom Bruce och det enda han vill är att döda sina föräldrars 

mördare. Dock hinner någon annan före. Bruce reser iväg, långt bort, och tränar. När han sedan 

återvänder till Gotham bestämmer han sig för att bekämpa brottsligheten som Batman. Han får nu 

känna på båda sidorna av att vara en superhjälte. Vilka uppoffringar han får göra i sitt privatliv för 

att kunna vara Batman. Han ställs inför en del dilemman och han vill framförallt att Rachel ska få 

veta vad han gör.  
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The Dark Knight 

I denna uppföljare får vi återigen följa Batman i sin kamp mot brottsligheten. Nu är det en skurk 

som kallar sig Jokern som han ska tampas med. En rubbad man som med alla tänkbara medel 

försöker göra sig av med Batman. Jokern tar hjälp av hela maffian för att få sin vilja igenom, och 

det blir en hård kamp. Även i den här filmen ställs han inför ett antal svåra val som man som 

superhjälte får leva med. Jokern lyckas även vända folket mot honom och allt fler kräver hans rätta 

identitet. 
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Urval 

Anledningen till att vi valde dessa två superhjältar är att de representerar två typer av hjältar; 

biologiska (Spider-Man) och tekniska (Batman). Då ingen av oss är vidare insatt i 

serietidningsvärlden kändes det bäst att undvika den röra det hade inneburit med hundratals utgåvor 

och olika versioner. Likaså de animerade serierna. Därför valde vi de senaste filmerna då de är 

aktuella och når en enormt stor publik. Av utrymmes- och tidsskäl begränsade vi oss till fyra filmer. 

Vad det gäller Spindelmannen tog vi de två första för att få med inledningen av historien och när det 

gäller Batman valde vi helt enkelt de två första i den nyaste serien av filmer. Vi tror också att de här 

två superhjältarna är bra som undersökningsobjekt då de förmodligen är de mest välkända bland 

icke initierade serietidningsnördar, möjligen Superman undantagen. Det är även dessa två filmserier 

som fått överlägset mest utrymme i media de senaste åren vilket också bidrar till att de känns 

väldigt intressanta att undersöka. 

 

Metod 

För att genomföra vår analys ska vi titta på filmerna och fokusera på de scener som är relevanta för 

vår undersökning. Med hjälp av dessa scener och vårt teoretiska perspektiv drar vi våra slutsatser. 

Vi kommer jämföra hur teknik används av en biologisk superhjälte som Spider-Man och en teknisk 

som Batman. Vi kommer även att titta på hur de onda använder dig av tekniken, och även här om 

det är skillnad i gestaltningen om de försöker besegra en teknisk eller en biologisk hjälte – om 

tekniken får olika roller beroende på vår hjältes ursprung. Samma jämförelse kommer att göras när 

vi tittar på hur de båda superhjältarna löser de problem de ställs inför, vi kommer även då att först 

och främst ha vår utgångspunkt i tekniken och biologins roll. 
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Analys 
 

Spider-Man 

Peter Parker är, vad man brukar kalla, en äkta nörd. Han har vad vi får veta bara en kompis, han är 

duktig i skolan och han mobbas av de ”coola” killarna. När han får sina krafter förändras han inte 

bara fysiskt, genom större muskler och bättre syn, utan även mentalt. Han får bättre självförtroende 

och det ser vi bland annat när han slåss mot dem coola killarnas ledare. Han börjar också använda 

sina krafter för sin egen vinnings skull. Han slåss bland annat för pengar så att han ska få råd att 

köpa en bil så att han kan imponera på Mary-Jane, hans granne som han varit kär i sen han var liten. 

Han går också ifrån sina vardagliga sysslor, han struntar till exempel i att måla om köket trots att 

han lovat sin farbror att han ska göra det. Han genomgår alltså en personlighetsförändring samtidigt 

som han förändras biologiskt och får nya prioriteringar i sitt liv. Det han tidigare ansåg viktigt känns 

inte längre lika betydelsefullt. 

 

Spider-Man är en vad vi valt att kalla biologisk superhjälte. Det vill säga hans krafter har blivit en 

del av honom, som att han blivit mer muskulös och fått förbättrad syn. I Spider-Mans fall blev han 

biten av en spindel vilken ger honom krafter som kan liknas vid en spindels egenskaper, vilket vi 

nämnde tidigare. För att ytterligare tydliggöra vad vi menar med en biologisk superhjälte kan vi ta 

Superman som exempel. Han har enorma krafter sen födseln och blir mer eller mindre tvingad till 

hjälterollen eftersom han begåvats med dessa förmågor och kan inte välja bort dem. Samma sak 

gäller för Spider-Man.  

 

Peters farbror Ben pratar med honom och säger att med stor makt följer ett stort ansvar. Till en 

början bryr han sig inte om det, men när hans farbror dör tar han orden till sig. Han tar på sig 

skulden för att hans farbror dog eftersom han inte stoppade en rånare när han kunde, samme rånare 

dödade sedan Ben när han kapade hans bil. Det är i det ögonblicket han bestämmer sig för att börja 

bekämpa brottslighet i New York City, han inser att man inte kan utnyttja sådana krafter han nu 

besitter enbart för sitt eget bästa. Han inser att det finns större saker än han själv och att samhället är 

så skadat att det behövs någon som kan skydda befolkningen. Det är en tydlig kritik mot hur 

samhället idag ser ut. Budskapet är att man inte bara kan tänka på sig själv utan måste se till sina 

medmänniskor och hjälpa till om möjligheten finns. 

 

Samtidigt som Peter lever som superhjälte studerar han och för att kunna finansiera sina studier 

måste han även jobba. Dock klarar han inte av sina studier och jobben missköter han så de får han 
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inte behålla särskilt länge. Att vara superhjälte tar helt enkelt för mycket tid. Men den största 

uppoffring för Peter är ändå att han inte kan vara med Mary-Jane, han vågar helt enkelt inte utsätta 

henne för den risken det skulle innebära om skurkarna visste hur betydelsefull hon var för honom.  

 

Mary-Jane har ingen annan roll än att kära ner sig i diverse karaktärer, något som är ganska typiskt 

för kvinnliga figurer i filmer inom denna genre. I Spider-Man finns inga kvinnliga karaktärer som 

har någon viktig roll överhuvudtaget. Faster May klarar sig inte själv efter Bens tragiska bortgång, 

så det är inget tvivel om att det är männen som är de som utför saker och för handlingen framåt i 

Spider-Man. Kvinnorna är, precis som Telotte skriver i sin bok Science Fiction Film, väldigt passiva 

och ser bara på. Sen att det endast finns två kvinnliga karaktärer i de båda filmerna förstärker även 

bilden av genrens mansdominans.   

 

Spider-Mans fiende i första filmen är Green Goblin. Norman blir Green Goblin genom att ett 

experiment går fel. Det är tydligt att teknik här har en negativ roll då riskerna och problemen är det 

som det fokuseras på. Normans fysiska kapacitet ökar vid experimentet men det är ändå alla de 

tekniska prylar han har som spelar störst roll. Anledningen till att Norman Osborn genomför det 

riskfyllda experimentet på sig själv är för att hans produkt måste fungera, annars kommer kunden, 

USA:s armé, att vända sig till ett annat företag. Han har alltså endast ekonomiska syften med sin 

forskning, det enda som betyder något är att hans företag går bra och att han tjänar mycket pengar. 

När experimentet går snett blir han schizofren där den ena sidan av honom bygger enbart på hans 

egoistiska och icke humana egenskaper. Han struntar helt i sina medmänniskor och blir en 

mördarmaskin när saker börjar gå emot honom. Till exempel vill styrelsen sälja hans kära företag, 

och därmed avsätta honom, men då löser han problemet genom att mörda dem då han spränger en 

balkong där alla finns samlade. Att hans son, som visserligen klarar sig, befinner sig på samma plats 

verkar mindre viktigt. Han har förvandlats till ett monster om man ser det ur ett humanistiskt 

perspektiv. 

    

På grund av det misslyckade experimentet väljer USAs armé det konkurrerande företaget. Då väljer 

Goblin att använda sina nya krafter och teknik för att hämnas. Han dödar sin konkurrent och även 

köparen, representanten från armén. I början av Spider-Man kan vi tydligt se hur teknik framställs 

som något som kan vara väldigt bra och nått att sträva efter att utveckla. Den tekniska utvecklingen 

och vetenskapen får stort utrymme och framställs till en början på ett positivt sätt då Peter och hans 

kurskamrater är på studiebesök och förundras över teknikens framsteg. Dock visar filmen tydligt att 

teknik och vetenskap kan vara oerhört farligt om det hamnar i fel händer, används i fel syfte eller 

genom ett oskyldigt misstag går snett. Filmskaparna gör ett tydligt ställningstagande när de 
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framställer teknik som något väldigt riskfyllt. Det kan vara positivt och en stor hjälp för oss 

människor men i och med riskerna väger det negativa över. 

 

I slutet, när Spider-Man och Green Goblin gör upp, ställs Spider-Man inför ett oerhört tufft val. 

Green Goblin tvingar honom att välja mellan att rädda Mary-Jane och en linbanekabin full med 

skolbarn. Han lyckas dock, som den superhjälte han är, rädda allihop. Han får även lite hjälp av 

vanliga dödliga som kastar saker på Green Goblin. Ett bevis på att vi alla måste samarbeta för att 

besegra ondskan som härjar fritt i vårt samhälle. Till slut ställs Spider-Man öga mot öga med Green 

Goblin och det slutar med att den sistnämnde dör. Spider-Man har nu besegrat sin störste fiende, 

men Peter har därigenom dödat sin bäste väns far.  

 

Spider-Man 2 

I Spider-Man 2 är, vid sidan av skurkarna, den största konflikten huruvida Peter ska fortsätta vara 

Spider-Man eller inte. Precis som i första filmen är hans anledning till att lägga masken på hyllan 

Mary-Jane, och svårigheterna att leva ett ”normalt” liv.  

 

Skurken i den andra filmen är Otto Octavius, en forskare vars experiment går snett och allt han 

kämpat för går förlorat. Känns det igen? Innan Otto genomför sitt experiment pratar han med Parker 

om att man blir sjuk av att hålla hemligheter inom sig, ett förtydligande av vilken uppoffring Peter 

måste göra för att ta sitt ansvar som superhjälte. För vilken hemlighet kan vara större än den att man 

har övermänskliga krafter?  

 

Skillnaden mot Norman Osborn, som är skurken i första filmen, är dock att Otto inte utför sin 

forskning för egen ekonomisk vinning eller för den makt det kan innebära utan han anser att 

intelligens är en gåva man bör använda för att hjälpa mänskligheten på bästa tänkbara sätt. Detta 

visas genom att Harry Osborn, som nu tagit över Oscorps efter sin far, peppar Otto genom att prata 

om nobelpris och berömmelse, men det är inget som lockar professor Octavius. Uppfinningen går ut 

på att en människa kopplar ihop sig med fyra robotarmar som går att använda till saker en människa 

i vanliga fall inte skulle klara av. Dessa armar kan då röra vid material som det går att utvinna 

enorma mängder energi ur. Armarna styrs via hjärnan och ett datorchip fungerar som säkerhet för att 

hindra armarnas AI (artificiell intelligens) från att ta över människan och styra dennes handlingar.  

 

När Otto kopplar ihop sig med sina nyuppfunna armar märker man att makten stiger honom lite åt 

huvudet. När han nu klarar av att arbeta med det kraftfulla materialet yttrar han orden ”The power 
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of the sun in the palm of my hand”, och hade man inte redan misstänkt att något skulle gå galet så 

gör man det definitivt nu. Och mycket riktigt går experimentet snett, maskinen sprängs i luften och 

inte nog med att hans livsverk blev ett misslyckande, hans fru stryker med på kuppen och 

datorchippet, som tidigare hindrade armarna från att göra vad de vill, går sönder. Detta visar på att 

teknik kan vara farligt även om det nödvändigtvis inte används av någon som har egoistiska mål, 

det vill säga även om tekniken är i rätt händer kan det få förödande konsekvenser om det går galet. 

Vi får en bild av att man aldrig riktigt kan lita på teknik, även om den är tänkt till något gott. 

 

Precis som Green Goblin, i första filmen, spårar Octavius ur totalt när hans experiment går snett och 

han blir en del av tekniken. I takt med att han blir en del av tekniken försvinner hans mänskliga 

sidor och allt vad sympati innebär är som bortblåst. Det enda som är viktigt är att uppfylla sina egna 

mål och drömmar, oavsett vilka konsekvenser det får. Utvecklingen måste få fortgå.  

 

Otto hamnar på sjukhus där ett läkarteam försöker operera bort armarna men nu när datorchipet är 

förstört tar armarnas AI kontrollen över sig själva och eliminerar läkarna på ett effektivt sätt. När 

Otto stunden senare vaknar upp inser han att han inte längre kan styra armarna utan det är de som 

styr honom. Han har inte längre någonting att leva för, men armarna får honom att göra ett nytt 

försök att återuppbygga fusionsmaskinen. Han blir nu Dr. Octopus och rånar en bank för att 

finansiera återbyggnationen. Varför han inte stjäl de saker han behöver är och förblir en gåta. Här 

ser vi hur tekniken inte bara blivit en del av honom utan tagit över honom helt och hållet. Hans egen 

vilja får stå tillbaks för tekniken. 

  

Samtidigt som Spider-Man nu får Dr. Octopus att oroa sig för har Peter Parker sina egna bekymmer. 

Mary-Jane har nämligen hittat en ny karl som hon planerar att gifta sig med. Återigen är hennes 

enda roll att skapa möjligheter för en kärlekshistoria. Peter försöker få sin relation till henne att 

fungera men har av förklarliga skäl svårt att till exempel komma i tid och missar därför hennes 

teaterföreställning, något som sårar henne väldigt mycket då hon hyser starka känslor för honom. 

Detta innebär att hon tröttnar och säger i stort sett upp bekantskapen med honom och går helhjärtat 

in för sin nuvarande relation. Detta tillsammans med att varken tid för skola eller jobb finns gör att 

han starkt börjar tvivla på om han verkligen ska fortsätta vara Spider-Man. Detta tvivel leder också 

till att hans krafter börjat ge vika, något som ytterligare gestaltar och förstärker den ångest han 

känner inför att vara superhjälte. Är det så att han faktiskt har ett val trots att det är biologiska 

krafter han fått? När han väl bestämmer sig för att sluta bekämpa brott försvinner hans krafter i stort 

sett helt och han måste nu bära glasögon igen och hans fysiska status är tillbaks på samma nivå som 

den var innan han blev biten av spindeln. Men Peter blir för en stund väldigt glad och privatlivet ser 
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ut att ordna upp sig. Skolan går betydligt bättre och han hinner i tid till Mary-Janes pjäs.  

 

Samtidigt som det ser ut att, i alla fall på vissa plan, ordna upp sig i Peters liv ökar brottsligheten 

kraftigt i staden. Vi får se att det bär emot för Peter att inte följa efter polisbilar eller ingripa när han 

ser brott begås. Vid ett tillfälle ser han en misshandel som han bara går ifrån, en misshandel som 

vad vi vet lika gärna kan ha slutat med mord. Peter berättar även för May att han är skyldig till Bens 

död och erkänner att han inte var på biblioteket som han sa, utan var iväg för att tjäna pengar. 

”Uncle Ben was killed that night, because he was the only one who did the right thing”. May 

förlåter Peter med förklaringen att det som hänt har hänt och att hon älskar honom väldigt mycket. 

 

När Peter stöter på ett brinnande hus där det visar sig att ett barn fortfarande är kvar kan han inte 

längre låta bli att ingripa utan springer in i huset och lyckas rädda barnet utan några speciella 

krafter. Det visar sig emellertid att en annan person i huset brinner inne och Peter känner att det 

aldrig hade hänt om han varit Spider-Man. När en grannpojke hjälper faster May med flytten, då 

hon inte längre har råd att bo kvar, visar det sig att han har Spider-Man som sin stora idol och är 

därför väldigt ledsen över att denne inte längre gör gatorna trygga. May pratar om hur alla älskar en 

hjälte och att de verkligen behövs. Man måste offra allt ibland - för större saker. Detta får Peter att 

tänka om och ta på sig sin kostym igen. Han måste nu träna upp sina krafter igen då de försvagades 

när han bestämde sig för att lägga masken på hyllan.  

 

Även om Peters privatliv i mångt och mycket ordnade upp sig kan han inte längre blunda för att 

New York City är en bättre plats med Spider-Man. Återigen sätter han samhället och sina 

medmänniskor i första rummet och väljer att offra sin egen lycka för andras skull. 

 

Samtidigt som Peter återgår till att vara Spider-Man börjar Mary-Jane få kalla fötter och söker upp 

honom för att tala om att det är honom hon vill ha. Men nu har han ändrat sig, återigen av rädsla för 

att Mary-Jane ska hamna i fara eftersom Spider-Man har många fiender. Ironiskt nog blir Mary-Jane 

i samma scen kidnappad av den elaka Dr Octopus . 

 

Under striden som uppstår när Spider-Man ska rädda Mary-Jane och stoppa Dr Octopus tvingas han 

stoppa ett tåg fullt av människor. Han blir då av med masken på kuppen och svimmar. Passagerarna 

bär honom genom tåget och ger honom hans mask tillbaka. De säger att hans hemlighet är säker 

med dem och ingen tänker avslöja hans sanna identitet. De uttrycker också sin tacksamhet för det 

han gör och ställer sig i vägen för Dr Octopus när han ska hämta Spider-Man i sann ”Bråkar du med 

honom bråkar du med mig”-anda. Men Octopus har självklart inga problem att ta sig förbi dem och 
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Spider-Man ber dem kliva åt sidan. Octopus har nu inte heller några problem med att besegra en 

sliten Spider-Man och tar honom till Harry som vill åt Spider-Man eftersom han beskyller honom 

för mordet på hans far. Nu får Harry veta Spider-Mans riktiga identitet, men nu har de inte tid att 

göra upp om den saken utan Mary-Jane måste räddas, och inte bara hon utan hela New York 

eftersom Octopus kan bygga sin maskin igen.  

 

Efter en stunds stridande påminner Spider-Man Octavius om det han tidigare själv sagt, nämligen 

att intelligens är en gåva som skall användas för mänsklighetens bästa. Här är det väldigt tydligt att 

den makt avancerad teknik kan medföra stigit honom åt huvudet och tagit över honom. Detta inser 

han och gör därför allt för att kämpa emot sina armar och för att reparera sitt misstag. I stället för att 

låta Spider-Man försöka stoppa maskinen som återigen spårat ur offrar han själv livet för att få 

stopp på den, detta gör han ironiskt nog med hjälp av de armar som tidigare styrde honom att skapa 

maskinen från första början. Något som påvisar att man bara kan stoppa avancerad teknik med hjälp 

av lika avancerad.  

 

Under dessa stridigheter får även Mary-Jane reda på Spider-Mans riktiga identitet och får då mer 

förståelse för varför Peter betett sig som han gjort. Peter förklarar nu direkt till Mary-Jane varför de 

inte kan vara tillsammans, att det beror på alla de fiender han har och alltid kommer ha. Trotts detta 

dyker aldrig Mary-Jane upp på sitt bröllop utan springer hem till Peter och säger sig vilja ta den risk 

det innebär för dem att vara tillsammans.   
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Batman Begins 

Batman Begins börjar med att en ung Bruce Wayne leker med sin gode vän Rachel och olyckligtvis 

ramlar han ned i en brunn där han blir attackerad av fladdermöss. Detta är grunden till hans rädsla 

för dessa flygande varelser. Hans far hjälper honom upp och säger, för att trösta Bruce; ”You know 

why we fall? So we can pick ourselves up”.  

 

När Bruce var ung blev hans föräldrar mördade av en rånare. Detta efter att Bruce velat gå ut från 

en opera då skådespelarna ser ut som fladdermöss vilket skrämde honom. Han lägger då skulden på 

sig själv och ser sig själv som orsaken till att hans föräldrar är döda. Han blir nu uppfostrad av 

familjens butler, Alfred, och bor därför kvar i Wayne Manor. När han blivit äldre är det enda han vill 

göra hämnas sina föräldrars död och tänker därför, under rättegången, skjuta deras mördare. En 

kvinna som blivit betald av maffiabossen Falcone hinner dock före. Rachel visar det förruttnade 

Gotham City och säger att Falcone förstör allt som Bruce far stod för. Rachel pratar även om hur fel 

hämnd är och menar att man måste bygga upp staden igen, genom att skapa ett rättvist samhälle, så 

inte fler blir som Chill (föräldrarnas mördare).  

 

Under hela den här perioden tampas Bruce med de känslor som uppkommit i och med hans 

föräldrars död. Är det hans fel? Är det mördarens fel? Eller är det kanske samhällets fel? Han vet 

inte vilken ställning han ska ta. Rachel däremot vet precis vad hon tycker. Det är samhället och hur 

det ser ut som ligger till grund för att Chill mördade Bruces föräldrar. Han gjorde det i ren 

desperation eftersom han inte visst hur han skulle få tag i pengar på annat vis. Anledningen till att 

samhället såg ut som det gjorde var på grund av korruption, där maffian betalat en mängd högt 

uppsatta personer för att kunna göra som de ville i Gotham City. Detta får Bruce att vakna till och 

tänka i andra banor. Det är även detta samtal som är startskottet för Bruce förvandling till Batman. 

Det är ett tydligt budskap i filmen där man kritiserar hur samhället behandlar de mindre lyckligt 

lottade. Det handlar om att vissa personer enbart ser till sitt eget bästa och struntar i hur andra 

påverkas av det.7  

 

Bruce träffar maffiabossen Falcone och säger att han ska stoppa honom och att han inte är rädd för 

honom. Falcone säger att Bruce tror att han inte längre har något att förlora, men det har han. Det är 

den inställningen Bruce haft sen hans föräldrar dog, allt annat har fått stå åt sidan. Falcone hinner 

även med att håna hans far innan Bruce blir utkastad på gatan. 

                                                 
7 J.P Telotte, Ideologiskt perspektiv 
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Nu bestämmer sig Bruce för att lämna Gotham City och reser till Asien där han tvingas stjäla för att 

överleva. Där stöter han ihop med Ducard som vill få med honom i det så kallade Skuggförbandet 

för att bekämpa ondska. Väl där lär sig Bruce att man måste kontrollera sin rädsla och konfrontera 

sin ilska, släppa lös den och sätta stopp för brottsligheten genom att förgöra det som enligt dem är 

ont. ”Träningen är inget, viljan är allt.”  Ett sista test går ut på att avrätta en brottsling vilket Bruce 

vägrar att göra då han anser att en rättvis rättegång är att föredra, helt i spår med vad Rachel tidigare 

predikade om. Detta leder till att strid bryter ut och Bruce måste besegra hela Skuggförbandet och 

det slutar med att deras högkvarter brinner ner. Men han räddar dock Ducard och lämnar honom hos 

lokalbefolkningen. Ett bevis på hur genomgod och sympatisk Bruce är. 

 

Här ser vi hur Bruce har ändrat inställning fullt ut, dels för det Rachel sa men även för att han själv 

fått känna på hur det är att leva helt utan pengar och utan stöd från samhället. Han ser inte längre 

det som en mans sak att avgöra vem som ska leva eller dö, dessutom inte om denna man blivit utsatt 

för brottet det gäller eller liknande brott och därmed är partisk. Det är en mänsklig rättighet att få en 

rättvis rättegång och det ska därför alla typer av brottslingar ha rätt till.8 

 

Nu beger sig Bruce hem till Gotham igen och talar om för Alfred att han ska börja bekämpa 

brottsligheten genom att först skapa en symbol kring sig själv för att ge folket något att tro på – han 

ska bli Batman, för att använda sig av sin största rädsla. Ungefär samtidigt så uppdagar Rachel att 

hela staden är korrupt, speciellt rättssystemet.  

 

Medan Bruce var borta har han blivit dödsförklarad och hans fars företag, som han själv egentligen 

är ägare till, är på väg att börsnoteras. Han beger sig dit för att visa att han lever och därmed är 

rättmätig ägare till företaget. Han säger sig vilja ha en inblick i hur företaget fungerar och vill därför 

börja jobba där. Vad han i själva verket är ute efter är tillgång till den utvecklingsavdelning för 

väldigt avancerad teknik som i stort sett är nedlagd på grund av att prylarna var för dyra för någon 

att köpa. Där träffar han Mr. Fox som är uppfinnaren bakom de avancerade prylarna och den enda 

på företaget som arbetar på avdelningen. Här kan Bruce hitta mycket användbara prylar som 

underlättar i kampen mot brottsligheten, prylar om är okända för allmänheten.  

 

Han har nu allt han behöver för att bli Batman och kan efter hand förse sig med nya saker om det 

skulle behövas. Under Wayne Manor upprättar han en hemlig plats som han använder som sitt 

näste, där han förvarar all utrustning och som han använder som utgångspunkt för 

                                                 
8 J.P Telotte, Humanistiskt perspektiv 
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brottsbekämpningen. Nu är det dags att börja bekämpa brottsligheten och därför åker han till en 

hamn där Falcone smugglar in droger. Väl där stoppar han de onda planerna och tar Falcone 

tillfånga för att lämna honom till polisen. I detta skeende skapas Batmansignalen, då han placerat 

Falcone på en strålkastare vilket skapar en bild av en fladdermus i skyn. Allmänheten har nu fått 

nys om att en maskerad figur ska göra livet surt för skurkarna i staden och en gnista hopp tänds.  

 

Att Batman är en teknisk superhjälte råder det inga som helst tvivel om. Han utrustar sig med de 

tekniska prylar han behöver för att kunna utföra de uppdrag han ger sig själv som Gotham Citys 

beskyddare. Det intressanta med Batman som superhjälte är just att han skapar sig själv. Han börjar 

som ”vanlig” människa, men med hjälp av ofantligt mycket pengar ser han till att bli en superhjälte 

så att han ska kunna få Gotham City på fötter igen. Det är alltså ett val han helt och hållet gör själv.9 

 

Batman räddar Rachel från att bli mördad i tunnelbanan då Falcone har beordrat några torpeder att 

ha ihjäl henne eftersom hon börjar komma dem på spåren. Ett tecken på att Rachel är svag och 

behöver beskyddas, något väldigt typiskt för kvinnliga karaktärer inom genren. I ungefär samma 

skede föreslår Alfred att Bruce även börjar visa sig på dagarna också för att undvika misstankar. 

Detta tar Bruce till sig och börjar sätta sprätt på sina miljarder genom att köpa bilar, hotell och festa 

som en miljardär bör. Han deltar i samtal om sig själv där han pratar illa om sitt alterego. När de är 

på ett av hotellen han köper träffar han på Rachel och säger att han egentligen inte är som han 

verkar utåt, utan det finns mer på insidan. Rachel säger dock att det inte spelar någon roll hur man 

är innerst inne, utan det är dina handlingar som definierar dig.  

 

Rachel framställs i filmen som en driven ung kvinna som kämpar för ett rättvisare samhälle. Här 

försöker man komma ifrån den relativt vanliga kvinnogestaltningen i SF-film, nämligen att kvinnan 

är en passiv deltagare och inte sällan ett objekt. Dock gör relationen med Bruce det svårt att bortse 

ifrån att Rachel mest är med i filmen för att där ska finnas en kärlekshistoria, trots att hon tillför 

viktiga perspektiv. Dessutom behöver hon räddas mer än en gång.10  

 

En av Gothams brottslingar, känd under namnet Scarecrow, har utvecklat en kemikalie som ger 

offret hallucinationer av dess värsta mardrömmar. Ett vapen som visserligen är vetenskapligt 

framställt men som angriper något så mänskligt som rädsla. Denna kemikalie sprids i Gothams 

vattensystem och tanken är att, med hjälp av ett vapen som stulits från Wayne Enterprise, förånga 

allt vatten och låta kemikalien spridas och skapa fullständig kaos i staden. Tekniken har hela tiden 

                                                 
9 Humanistikst perspektiv 
10 Feministiskt perspektiv 



21 
 

framställts som något väldigt bra och positivt, och dess många fördelar är det som har lyfts fram. 

Det finns dock en baksida, tekniken kan också vara oerhört farlig om den hamnar i fel händer. Men 

här handlar det om ett vapen som framställts enbart med syfte att förstöra, det är alltså den typen av 

teknik man vill varna för i filmen. Den teknik Batman använder sig av är framtagen enbart med 

syfte att försvara sig eller försvara andra samt skapa ett rättvisare samhälle. 

 

Tack vare att Scarecrow tidigare har förgiftat Batman med kemikalien har de med hjälp av Mr. Fox 

lyckats framställa ett botemedel. När då Rachel råkar ut för giftet tar Batman med henne hem för att 

ge henne motgift och skapar stor skadegörelse på vägen, detta får Alfred att ifrågasätta hans 

metoder och påpekar att man inte kan göra vad som helst för eget syfte. Till och med Batman 

förlorar omdömet när det gäller någon som står honom väldigt nära. Han har dock lyckats rädda 

Rachel och skickar nu med henne motgift som hon ska ge till Gordon för massproduktion. 

 

Bruce vill skicka hem alla sina gäster från sin födelsedagsfest då han är fruktansvärt sliten efter 

nattens hjältemodiga insatser. Men Alfred säger att han inte får bete sig på detta viset och 

smutskasta sin fars namn - det är det enda som finns kvar av honom. Då går han givetvis till festen 

och uppträder artigt. Men när Ducard kommer till festen och det visar sig att det är han som är Ras 

al Gul och mannen bakom planerna att ödelägga hela Gotham gör sig Bruce av med sina gäster 

genom att bete sig som ett svin för att rädda livet på dem. Han offrar sitt goda namn för en god saks 

skull, alla tycker han är ett svin men det är priset man får betala för att vara superhjälte och rädda 

staden.  

 

Batman tänker inte tillåta Ra’s att förstöra Gotham. Då säger Ra’s att deras första försök att förstöra 

Gothman var genom den ekonomiska depressionen men då stoppade Bruces fader detta – och nu 

går han alltså i sin gode fars fotspår. Ra’s tänder eld på Wayne Manor och lämnar en avsvimmad 

Bruce att dö. Alfred kommer dock till undsättning och hjälper honom upp. Bruce säger; ”Vad har 

jag gjort Alfred? Jag har förstört allt.” Men Alfred säger då att det inte är huset som betyder något, 

utan namnet Wayne som hans far gjort stort, som är det viktigaste. Alfred säger, precis som 

Batmans far gör i början då Bruce är liten och ramlar ner bland fladdermössen; ”Do you know why 

we fall? So we can pick ourselves up.” 

 

Batman samlar sig och inser att det är han som måste stoppa Ra’s från att ödelägga hans älskade 

hemstad.  

 

Här visar Bruce en gång för alla att det är sina medmänniskor han bryr sig om, inte vem han själv 
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är. Trots att det leder till att han blir hatad väljer han att se till folkets bästa. Det är återigen ett 

tecken på att det är han själv som aktivt valt att ikläda sig denna hjälteroll. Som vi tidigare skrev är 

det Bruce själv som gett sig förmågan att beskydda Gotham City. Med tekniska hjälpmedel har han 

skapat Batman, det är ingen superkraft han har fått. Det är bara hans goda vilja samt hans 

förmögenhet som ligger bakom Batman.11 

 

Den hemska kemikalien släpps lös i staden. Men eftersom Batman sett till att det finns ett motgift 

till hela befolkningen dröjer det inte länge innan kaoset lagt sig. Nu följer en kamp mellan Batman 

och Ra’s al Ghul där Batman till slut självklart står som segrare. Staden är räddad och Rachel får 

veta vem Batman är, då han upprepar hennes kommentar om att det bara är handlingarna som 

räknas. Nu har Batmans symbol fått folket att börja tro igen och en mer hoppfull stämning råder i 

Gotham City.  

 

The Dark Knight 

Filmen börjar med att vi får se ett bankrån. Det visar sig att det är Jokern som ligger bakom det och 

att det är maffians bank han rånar. Redan här får vi alltså veta att han är en riktig galning. Bankrånet 

genomförs på ett relativt gammaldags sätt där list är viktigare än teknik. Det är en genomgående 

företeelse att Batmans fiender inte använder sig av teknik som sitt främsta vapen, här förstärks 

känslan av att teknik är något positivt som hjälper mänskligheten snarare än stjälper den. Ett tydligt 

ideologiskt budskap som genomsyrar inte bara The Dark Knight utan även Batman Begins.12  

 

Det har börjat dyka upp kopior av Batman i staden som också vill bekämpa brottslighet. De är dock 

ganska dåliga på det de gör och den riktiga Batman måste städa upp efter dem. Han kommenterar 

hur de använde sig av hockeyskydd och visar på att han har den nödvändiga tekniken för att klara 

av ett sådant uppdrag. Han vill inte att kopiorna ska fortsätta, det var inte på det sättet han ville 

inspirera människor. Då Bruce på morgonen är helt blåslagen menar Alfred att man måste känna till 

sina gränser. Bruce säger då att Batman inte har några gränser var på Alfred replikerar med att 

Bruce i alla fall har det. Ytterligare ett exempel på vilka uppoffringar Bruce får göra för att kunna 

tjäna Gothams invånare.   

 

Rachel och den nya åklagaren, Harvy Dent, ska sätta dit nya maffiabossen men återigen har han 

betalat eller hotat till sig sin frihet. Dent är intresserad av att få ta del av Gordons och Batmans 

                                                 
11 humanistiskt. 
12 ideologiskt 
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planer och metoder men Batman vet inte om det går att lita på honom ännu. När Bruce senare äter 

middag med Rachel och Harvey Dent, som är ett par även privat, talar Dent väldigt varmt om 

Batman. Det tycker Bruce om, trots att han inte visar det utåt. Bruce säger då att han ska stötta Dent 

ekonomiskt vilket gör att vi får veta att han nu litar på den nye åklagaren. Det Dent gillar med 

Batman är att han ingjuter hopp hos invånarna i Gotham. Han har blivit en symbol och något att tro 

på. I alla fall för vissa, och det var just det han ville göra när han startade sin karriär som 

superhjälte. 

 

Wayne Enterprises förhandlar med ett kinesiskt företag enbart för att Bruce ska kunna se vad 

företaget pysslar med då han misstänker att de kan vara inblandade i maffians affärer. 

Maffiabossarna samlas för att prata om vad de ska göra åt att Batman och Dent spårar deras pengar. 

Lau, som är chef för det kinesiska företaget, erbjuder maffian att förvara deras pengar då Gothams 

myndigheter inte når dem i Kina. Jokern kommer och säger att problemet är Batman och ingenting 

annat, han menar också att Lau inte går att lita på och erbjuder sig att röja Batman ur vägen för 

hälften av maffians pengar. Det är tydligt att Jokern kommit till Gotham för att skapa kaos. Han är 

inne och petar i det mesta och verkar vilja vända alla mot varandra. 

 

Gordon tror att någon på Dents kontor har tjallat medan Dent tror tvärtom då Lau hann flytta alla 

maffians pengar från landet. Då Batman, till skillnad från myndigheterna, inte har några gränser att 

ta hänsyn till beger han sig till Hong Kong för att hämta tillbaka Lau till Gotham. Med hjälp av nya 

väldigt avancerade redskap tar han sig in i byggnaden där företaget huserar och kidnappar Lau 

framför ögonen på den kinesiska polisen för att sedan föra honom tillbaka till myndigheterna i 

Gotham. Ännu en gång har tekniken visat sig oerhört nyttig när det handlar om att skapa rättvisa 

och bekämpa kriminaliteten.    

 

När Batman fört Lau tillbaka till Gotham tjallar Lau på alla i maffian vilket leder till att de flesta 

åker in. Under ett samtal mellan Dent och borgmästaren där de pratar om svårigheterna med att låsa 

in så många på en gång slår en död kopia av Batman, målad som Jokern, mot fönstret. Det är 

uppenbarligen Jokern som ligger bakom och med kroppen följde en video där han dödar kopian och 

säger att om inte Batman visar vem han egentligen är så kommer fler människor att dö. Nu ställs 

Bruce inför ett väldigt svårt val, ska han tillkännage vem han är och därmed sluta som Batman, eller 

ska han fortsätta skydda allmänheten från Gothams kriminella. Han vill varken vara orsaken till att 

fler dör eller ge sig för denna ohyggliga skurk som han nu tampas med. Hela Gothams befolkning 

vill att han ska röja sin identitet men Dent och andra ledare vill att han ska fortsätta.  
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Bruce håller en fest där han tillkännager sitt ekonomiska stöd för Dent och hyllar honom som 

stadens räddare. Han säger till Rachel att snart kommer inte Gotham behöva Batman längre för att 

Harvey är den nya hjälten, då kan de vara tillsammans. Jokern har som plan att döda tre högt 

uppsatta personer inom rättsväsendet för att bevisa att han menar allvar och få Batman att 

tillkännage sin riktiga identitet. Harvey är en av dessa och därför dyker Jokern upp på festen. Men 

Batman hinner föra Dent i säkerhet och räddar sedan Rachel.  

 

Bruce och Alfred pratar om Jokern där Bruce anser att maffian gått över gränsen när de lejde en 

sådan galning som Jokern, men Alfred tror det beror på att Batman pressade dem att göra så, då 

vänder de sig till någon de inte riktigt förstår. Alfred berättar en historia om en man som stal 

ädelstenar för att sedan slänga dem, det var inte pengarna han var ute efter. “Some men just want to 

see the world burn”. Precis så är Jokern, det viktiga är inte att tjäna pengar utan det handlar om att 

se hur människor reagerar om man skapar kaos omkring dem.  

 

Batman tar återigen hjälp av hypermodern teknik för att hitta ledtrådar. Denna gång återskapar han 

en trasig pistolkula för att se om det finns fingeravtryck på den - och mycket riktigt så hittar han ett 

och får genom fingeravtrycket fram en adress.    

 

Jokern försöker på ett listigt sätt döda borgmästaren, men Gordon blir skjuten istället vilket gör 

både Dent och Batman väldigt arga. Nu ska de ha fast Jokern till vilket pris om helst och tar i med 

hårdhandskarna när de ”förhör” skurkarna som möjligen kan ge dem information om Jokern. 

Batman påvisar att Dent inte får ge upp hoppet, utan måste stå fast vid sina värderingar om rättvisa 

och låta Batman tänja på gränserna eftersom han redan tagit lagen i egna händer och folket behöver 

en omaskerad hjälte. Dock bevisar denna scen att det inte alls är ett känt ansikte som kan få folk att 

börja ströva mot samma mål och få tillbaks tron som behövs. Det behövs någon som kan göra det 

som inte alltid är tillåtet för att skapa rättvisa.  

 

Batman vill överlämna sig till polisen, han vill inte att flera människor skall dö på grund av honom 

och ett normalt liv med Rachel lockar. Bruce pratar om det hela med Rachel och hon säger att hon 

vill leva med honom när han inte längre är Batman, men överlämnar han sig till polisen kommer de 

inte att låta dem vara tillsammans ändå. Alfred tycker inte heller att han ska sluta vara Batman men 

förstår ändock varför Bruce känner som han gör.  

 

Det hålls en presskonferens för att Batman skall kunna avslöja vem han egentligen är. Dent säger 

dock att det är han som är Batman vilket gör Rachel upprörd för hon tycker Bruce är feg som inte 
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ingrep när Dent tog på sig skulden. Hon vill att Dent ska berätta sanning. Men allt är ett lockbete för 

att ta fast Jokern vilket också lyckas genom att Gordon återvänder, han fejkade sin död för att 

skydda sin familj. Jokern hade dock räknat med att åka fast och nästa del i hans plan är redan 

verkställd. Harvey och Rachel har bundits fast bland sprängämnen på två olika platser och Batman 

tvingas välja vem han skall rädda. Han tror att han väljer den plats där Rachel befinner sig men det 

visar sig vara där Dent är och Rachel dör.  

 

Rachels död är mer än vad Havey klarar av och detta gör honom galen, han blir Two-Face och låter 

slumpen avgöra människors öde genom att singla slant. Jokern får honom att tro Gordon är den som 

bär skulden för Rachels död och Harvey ger sig ut för att hämnas på allt och alla. En anställd på 

Wayne Enterprise har gått ut i TV och skall tala om vem Batman egentligen är då han listat ut det 

genom sitt arbete. Men nu har Jokern ändrat sig och skall spränga ett sjukhus om ingen mördar 

personen som tänkt avslöja Batman. Jokern har även fått sin andel av pengarna, men dessa bränner 

han upp. Han ser sig själv som en högre klass av brottsling och har ingen direkt plan eller mål utan 

vill bara skapa kaos och panik.   

 

Batman tar till väldigt kontroversiella metoder för att spåra Jokern, han har gjort om alla stadens 

mobiltelefoner till mikrofoner som gör att man kan skapa en bild av Gotham genom någon form av 

ekolodsmetod. Mr. Fox är väldigt skeptiskt till metoden men är den enda som har tillgång till 

maskinen och går med på att hjälpa Batman denna gång, men tänker lämna företaget om maskinen 

finns kvar. Batman ber honom att skriva in sitt namn när den inte längre behövs – vilket senare visar 

sig förstöra maskinen. Denna gång behövdes såpass avancerad och farlig teknik för att stoppa en 

sådan galning som Jokern. Här gör dock filmskaparna ett väldigt viktigt ställningstagande. Den 

tekniken som används är verkligen ingen teknik som borde användas, men extrema situationer 

kräver extrema åtgärder.  

 

Jokerns nästa plan går ut på att placera sprängämnen på två färjor och ge detonatorn till de ombord 

på den andra färjan. Detta skapar ett oerhört dilemma då de måste spränga de ombord på den andra 

färjan för att rädda sig själva. Ombord på den ena färjan är det fångar. En av fångarna kräver att få 

detonatorn för han vet hur man tar ett liv, det vet inte den ansvarige på båten. När fången till sist får 

detonatorn kastar han ut den genom fönstret. Ombord på den andra båten är det en man som tänker 

ta på sig ansvaret för att detonera bomben. Han menar att ”fångarna fick sin chans men valde att 

mörda”. Han klarar dock inte av att utlösa bomben, han kan helt enkelt inte döda så många 

människor. Detta betyder att ingen av båtarna sprängs inom den tidsintervall Jokern gett dem. 

 



26 
 

Han blir väldigt besviken när det visar sig att han inte lyckades skapa det kaos och den egoism han 

önskade. Batman talar om för Jokern att alla inte är så galna, utan att Jokern är ensam, att staden 

precis bevisade att de tror på godhet. Jokern måste ta saken i egna händer men Batman kastar 

honom från ett tak innan han hinner spränga de båda båtarna i luften. Dock räddar han honom, 

Batman tänker inte döda honom och bli som han. Jokern blir återigen besviken, men tycker 

samtidigt Batman är för rolig för att mörda – Jokern tror de kommer hålla på såhär för evigt. 

 

Jokern berättar att han har ett ess i rockärmen, att han lyckats omvandla stadens nya hjälte, Harvy 

Dent, till en hämndlysten galning. Dent tänker hämnas på Gordon för att han inte gjorde tillräckligt 

för att rädda Rachel genom att ge sig på de han älskar mest, hans familj, precis vad som hände för 

honom själv. Jokern ville bevisa att någon så god som Harvey kunde falla – och han hade enligt 

Dent rätt. Harvey tar hjälp av sitt mynt för att avgöra vad han skall göra, slumpen är enligt honom 

det enda som är riktig rättvisa. Batman lyckas dock rädda Gordons son från Harvey men det leder 

till att Harvey dör.  

 

Gothams invånare ska inte få veta att Jokern lyckades knäcka Dent, då skulle de förlora hoppet och 

Jokern skulle vinna. Batman tar på sig skulden för de människor Harvey mördat. Gotham behöver 

en riktig hjälte, en hjälte med ett ansikte. Ibland är sanningen inte god nog och Batman klarar av att 

ta på sig skulden, han är vad människor behöver och människor behöver få belöning för sin tro.  

 

”Why is he running dad? Because we have to chase him. He didn't do anything wrong? Because 

he's the hero Gotham deserve but doesn't need right know.” 
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Jämförande analys 

 
 
Det finns många likheter, men också skillnader, mellan Spider-Man och Batman. Båda berättelserna 

har samma grundkonflikt, och båda våra superhjältar tar på sig manteln och bestämmer sig för att 

skydda staden av liknande orsaker. Bruce bestämmer sig för att bli Batman när hans föräldrar 

mördas och Peter blir Spider-Man då hans farbror mördas. Det är alltså mord som ligger till 

grunden för båda. Bruce klarar av hjälterollen genom sina, eller rättare sagt sin fars, enorma 

rikedomar som genererar tekniskt överlägsna prylar och enormt mycket träning medan Peter 

utnyttjar de superkrafter han, av en ren slump råkat få. En skillnad är emellertid att Bruce har som 

avsikt att skapa ordning i Gotham City för att sedan kunna dra sig tillbaka. Han vill sätta stopp för 

det korrupta samhälle de lever i och störta maffian som har störst makt i staden. Spider-Man å andra 

sidan siktar inte in sig på den organiserade brottsligheten på samma sätt utan räddar mest människor 

ur knipa, eller stoppar brott, när han stöter på dem.  

 

Bruce reser runt i världen för att finna insikt och träna upp sig för att sedan återvända till Gotham 

och då spendera sitt företags resurser på ett genomtänkt och moget sätt. Om man nu kan kalla den 

roll som partyprisse han tar på sig, för att inte skapa misstanke om hans dubbla identiteter, för 

mogen, men det är något han gör emot sin vilja. Tillskillnad från Peter som till största delen bor 

tillsammans med vänner eller sin farbror och faster bor Bruce enbart tillsammans med sin betjänt 

och har gjort det enda sedan hans föräldrar blev mördade när han var liten. Bruce ger ett mer seriöst 

och oberoende intryck medan Peter hela tiden känns mer pojkaktig, något som dessutom förstärks 

av Spider-Man-filmernas humorinslag. Detta kan möjligtvis ha med åldern att göra och det faktum 

att Peter under båda filmerna går i skolan medan Bruce blir vuxen under sin resa.  

 

Båda historierna har även en kvinnlig karaktär som i mångt och mycket enbart är där för att en 

kärlekshistoria skall kunna äga rum. Rachel, som är den kvinnliga karaktären i Batman, är dock 

något mer driftig och försöker bidra med något för samhället och sätta stopp för brottsligheten. 

Mary-Jane är däremot uteslutande med i Spider-Man för att de manliga karaktärerna skall ha någon 

att kära ner sig i och vara tillsammans med. Kvinnorna i de båda filmserierna skapar däremot 

dilemman för både Peter och Bruce som båda mer än något annat vill vara tillsammans med sina 

respektive kärlekar. Men av rädsla för kvinnornas säkerhet tvingas de offra sina egna intressen för 

att ta sitt ansvar som superhjältar. Kvinnorna är i båda serierna till för att beskyddas och får inte ens 

möjligheten att själva avgöra om det är värt risken eller inte. De båda superhjältarna tacklar 
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problemet något olika då Bruce relativt tidigt talar om för Rachel att det är han som är Batman 

medan Peter väljer att hålla det hemligt tills Mary-Jane får se det av en slump. Det är dock Rachel 

och Mary-Jane som håller kvar Bruce och Peter till verkligheten, hade det inte varit för dem finns 

det kanske en risk att de helt och hållet hade slukats upp av rollen som superhjälte.  

 

Varför det är på det här viset har med ålder att göra även det. Peter har en något mer ungdomlig och 

något nördig inställning till kärlek och är kär i en av skolans populäraste tjejer trots att han knappt 

vågat prata med henne, något som tydligt kan förknippas med typiskt nördbeteende. Lägg därtill att 

han blev kär i henne när han såg henne för första gången vid sju års ålder. Bruce som nu har blivit 

vuxen har inga större problem att prata med Rachel om sina känslor, något som återigen tyder på en 

viss skillnad av seriositet och möjligen målgrupp.  

 

Den kanske största skillnaden mellan de båda serierna är synen på teknik och vetenskap. I Batman 

får tekniken en, i stort sett uteslutande, positiv vinkel då det är med hjälp av just avancerad teknik 

(och givetvis pengarna för att kunna lägga beslag på den) som Batman lyckas besegra skurkarna. 

Skurkarna däremot är i regel människor med psykiska problem och mafiosos som använder mer 

klassiska skurkmetoder för att göra livet surt för invånarna i Gotham City. Den tekniska 

utvecklingen är alltså till nytta för mänskligheten och på de godas sida. I Spider-Man har vi en 

nästan motsatt bild. Där är det skurkarna som använder sig av teknik för att utföra sina brott, och 

inte bara använda sig av tekniken utan de blir även ett med den. Både Green Goblin och Dr. 

Octupus blir mer eller mindre styrda av den teknik de blir en del av, något som ger en väldigt 

teknofobisk vinkel. Även om tekniken från början är tänkt att användas till något gott finns det 

alltid risker och även den med de godaste intentionerna (Octavious) kan bli ett mördande monster 

om det går illa. Och illa går det för det mesta när teknik är inblandad om vi ska lita på Spider-Man.  

 

En intressant jämförelse är Bruce och Norman Osborn (Green Goblin) som båda är stenrika 

teknonördar med ett stort företag att förfoga över. I Batman är denna karaktär den goda medan de i 

Spider-Man har valt att, som vanligt, göra honom till en genomond usling. Bruce använder tekniken 

för att bekämpa brottsligheten och har egentligen inget intresse av att föra forskningen framåt eller 

tjäna pengar medan det är exakt vad Norman har. Bruce är även den som har all makt i sitt företag 

medan Norman blir avsatt av sin styrelse och därför förlorar den helt. Batman har ett tydligt mål 

med sin teknik, han till och med förstör den avancerade utrustning han skapar för att bevaka 

samtliga mobiltelefoner i Gotham, allt för sitt mål. Norman har inget högre mål än egen 

berömmelse och ekonomisk vinning. Kanske är det därför han mycket enklare missburkar den makt 

tekniken ger honom? 
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En annan skillnad mellan de båda hjältarna är det faktum att Bruce, tillskillnad från Peter, faktiskt är 

sig själv mer när han är Batman och döljer sig bakom en påhittad roll än då han till vardags är 

Bruce. Då minglar han runt med lättklädda flickor och slösar pengar genom att köpa hotell och 

restauranger, något som Bruce egentligen inte står för men känner sig tvingad att göra för att hålla 

sin andra identitet hemlig. Peter däremot bygger inte upp någon falsk fasad då han inte bär sin 

mask. Det är antagligen därför han har större ångest inför att vara Spider-Man än Bruce har inför 

Batman – Peter vill helt enkelt vara sig själv och leva ett normalt liv i större utsträckning. Det är än 

väldigt intressant skillnad mellan våra hjältar, att Peter känner sig tvingad att hjälpa stadens 

invånare eftersom han fått en speciell förmåga. Bruce däremot har aktivt valt att ikläda sig denna 

roll.   

 

Ytterligare en skillnad är det faktum att Batman är näst intill besatt av sina föräldrars död, något 

som förklarar varför det är just som Batman Bruce kan vara sig själv. Det är som Batman han har 

möjlighet att ro i land sina planer på att skipa rättvisa i staden och Bruce är bara ett nödvändigt ont. 

Det ser vi tydligt när Alfred i princip får tvinga Bruce att visa sig i offentliga sammanhang för att 

inte väcka misstankar. Batman är väldigt målmedveten och brottsligheten i Gotham måste stoppas, 

allt annat är sekundärt. Hans idéer har gått honom något åt huvudet och ibland får man intrycket av 

att han är på gränsen till galen. Spider-Man å andra sidan får snarare iklä sig rollen som den goda 

killen på gatan. Han kallas till och med i vissa sammanhang ”Friendly Neighborhood Spider-Man” 

och känns i större grad som en symbol för det goda än Batman som slänger sig med alias som ”The 

Dark Knight”. Batman tar dessutom på sig skulden för vissa saker, allt för att uppnå sitt mål och 

skapa ett rättvist samhälle medan Spider-Man som vi tidigare påpekade i större utsträckning räddar 

gamla tanter som blivit bestulna på sina handväskor om han råkar svinga förbi brottsplatsen. Att 

detta har med det faktum att Batman valt att bli superhjälte medan Spider-Man blivit det av en 

slump är väl knappast någon vild gissning.  

 
 
 
 
  

 



30 
 

Slutdiskussion 
 
Det vi föresatte oss att göra med den här undersökningen var att ta reda på vilken roll teknik kontra 

biologi har i superhjältefilmer. Vi ville även ta reda på hur våra objekts för undersökningen, 

Batmans och Spider-Mans, personligheter påverkas av deras dubbla roller. Vi hade inga direkt 

förutfattade meningar när vi började, dock trodde vi att det var väldigt stor skillnad mellan Batman 

och Spider-Man. Vi hade delvis rätt, men det var ändå många saker mellan de båda filmserierna 

som är väldigt lika.  

 

Den absolut största skillnaden mellan dessa två filmserier är hur teknik framställs. Som vi tidigare 

har nämnt är Batman en, vad vi kallar, teknisk superhjälte och Spider-Man är en biologisk. I 

Batman framställs teknik som något vi har stor nytta av och nackdelarna med den tekniska 

utvecklingen väljer man att inte lägga så stor vikt vid. Det är vid ett tillfälle, då Batman med hjälp 

av att spåra alla mobiltelefoner i staden ger sig ut på jakt efter Jokern, som teknikens baksidor 

diskuteras. Men även här visar Batman på sin godhet och förstör maskinen när uppdraget är slutfört, 

han låter inte den makt tekniken ger honom stiga honom åt huvudet som skurkarna i Spider-Man 

gång på gång gör. Det här är en positiv syn på tekniken i samhället och ett budskap som talar om för 

oss att teknik är till för att hjälpa och förbättra.   

 

Tittar vi istället på Spider-Man filmerna kan vi tydligt se hur dem har en relativt negativ syn på 

dagens och framtidens teknik och dess utveckling. En teknofobisk syn framhävs tydligt här och vi 

har funnit Batmanseriens motpol. Just den skillnaden är egentligen grunden för valet av dessa två 

hjältar. Kampen mellan biologi och teknik framställs väldigt olika och hur det framställs tycker vi är 

väldigt intressant. Ser det ut så här på grund av att filmskaparna har dessa åsikter om vårt 

teknifierade samhälle eller har det bara blivit så på grund av att de är så olika som superhjältar? Det 

kan ju faktiskt vara så att de bara vill, på ett tydligt sätt, skilja gott från ont i filmerna och då är det 

lättast att göra hjälten och hans fiender så olika som möjligt. Synen på vad som är mänskligt och 

människor är något annorlunda även den. I Batman är det ett korrupt samhälle som är grunden till 

att människor får psykiska problem och blir brottslingar medan det i Spider-Man i regel är 

experiment som går galet, det är tekniken och vetenskapen som skapar knasbollarna. Det känns hela 

tiden som det finns en djupare problematik i Batman, någonting som speglar av sig i Bruce tydliga 

målmedvetenhet och besatthet. Det här har antagligen med tonen i de båda filmerna att göra, 

Batman är i regel en mörkare och mer seriös historia. I Batman känns det också som att 

filmskaparna har en mer kritisk ton mot hur samhället ser ut, de vill verkligen sätta ner foten och 

visa vilken sida de står på. Spider-Man får nog snarare ses mer som familjeunderhållning.  
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Det faktum att kvinnorna har en så tillbakadragen och passiv roll bekräftar bara hur mansdominerad 

denna genre av filmer är. Det tycker vi är konstigt med tanke på hur dagens samhällsdebatt ser ut. 

Visst är det så att ursprungshistorien ser ut så här men det skulle fortfarande vara ganska lätt att ge 

de kvinnliga karaktärerna lite mer utrymme i filmerna. De har ju faktiskt ändrat en hel del annat i 

filmerna så då skulle de lika gärna kunnat ändra på det också. Den enda funktionen kvinnor i 

filmerna fyller är i princip att skapa en kärlekshistoria, framförallt i Spider-Man. Mary-Jane har 

absolut ingen annan roll än att vara tillsammans med olika män. Och framförallt vara ett objekt för 

Peter Parkers osäkerhet. Ska han välja ett liv med Mary-Jane eller ska han vara superhjälte? Vad 

Mary-Jane själv vill är helt oväsentligt. Peters faster May, som är den andra kvinnan i Spider-Man 

filmerna, framställs också på ett väldigt underlägset sätt. När Ben dör klarar hon helt plötsligt 

ingenting och tvingas sälja huset och blir i princip helt knäckt och helt handlinsförlamad. 

 

Rachel, i Batman, har fått en lite mer betydelsefull roll för filmen. Men det är fortfarande så att 

hennes största funktion är att vara ett objekt för Batmans kärlek. Och precis som i Mary-Janes fall 

måste hon räddas åtskilliga gånger i de båda filmerna. Många av likheterna vi nu redogjort för beror 

på genrekonventioner, speciellt feministiska sådana, som kan vara svåra att bryta. Det skulle vara 

intressant att se om samma skillnader och likheter går att finna i en jämförelse av andra filmer, till 

exempel mellan två andra tekniska (Iron Man) och biologiska hjältar (Hulken, Superman).      
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